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Inleiding 

Vijf jaar na de officiële start staat Archiefbank Vlaanderen stevig op de rails. De trein is vertrokken 

en begint op kruissnelheid te komen. Onderweg koppelt Archiefbank er zoveel mogelijk wagons 

van partners aan. De dienstregeling ligt in grote lijnen vast, maar er zijn verschillende routes naar 

het einddoel mogelijk. Daarom maakt Archiefbank een balans op en zet lijnen voor de toekomst 

uit in een flexibel beleidsplan. 

 

Het project is in 2003 gestart om een grote leemte op te vullen in het Vlaamse erfgoedveld, 

namelijk het ontbreken van een overzicht van private archieven. Die worden vaak uit het oog 

verloren, komen op de commerciële markt terecht of verdwijnen naar het buitenland. Voor private 

archieven die wel bewaard worden, is er een zeer verscheiden veld van bewaarinstellingen, van 

uiteenlopend kaliber en met verschillende opdrachten. Een systematische registratie is 

noodzakelijk om een totaalbeeld te krijgen van de problematiek van de private archieven. Ze 

vormt een eerste stap in de richting van een beleidsmatige benadering die de vrijwaring, de 

ontsluiting en het beheer van dit waardevolle Vlaamse erfgoed moet mogelijk maken. Het is 

tevens een basisvoorwaarde om dat archivalische erfgoed optimaal publieksgericht en 

wetenschappelijk te valoriseren. 

 

Op basis van hun expertise op het vlak van het beheer en de ontsluiting van private archieven 

vertrouwde de Vlaamse Gemeenschap de ontwikkeling van Archiefbank toe aan vier 

privaatrechtelijke archief- en documentatiecentra: ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale 

Geschiedenis, KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief.1 Vastberaden zijn de projectmedewerkers, 

met inhoudelijke en logistieke steun van de centra, begonnen aan de opbouw ervan. Van meet af 

aan is gekozen voor het ontwikkelen van een webdatabank. Archiefbank maakt hierbij gebruik 

van de snel groeiende mogelijkheden die de technologische toepassingen in de 

informatiedienstverlening bieden. De website is een exponent van de groeiende synergie tussen 

archieven en internet.  

 

De beoogde databank is inmiddels gerealiseerd. Dankzij de hechte banden met de centra is dat 

snel, efficiënt en met beperkte kosten gebeurd. De invoer van gegevens is gestart. Bij al het werk 

staat de kwaliteit van de inhoud van de databank voorop. Alleen volgens de internationale 

standaarden beschreven bestanden krijgen een plaats. Daarmee zet Archiefbank een norm in de 

Vlaamse archiefwereld.  

Het nieuwe decretale kader uitgetekend in het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie 

en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet 

van 23 mei 2008 biedt nu de mogelijkheid tot definitieve consolidatie en verdere uitbouw van dit 

initiatief.2 

 

De belangstelling van het brede publiek voor erfgoed is een krachtige impuls om mee te werken 

aan de verbetering van de kennisinfrastructuur en de vergroting van het publieksbereik van het 

archivalische patrimonium. Het register voorziet zonder meer in een behoefte. Archiefbank wil 

een toonaangevende rol spelen in het slaan van bruggen tussen het geïnteresseerde publiek en 

                                                 
1 De doelstellingen van Archiefbank zijn duidelijk omschreven in het Archiefdecreet van juli 2002. 
2
 Het decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-

erfgoedbeleid, kortweg het ‘Cultureel-erfgoeddecreet’, voorziet in het subsidiëren van een samenwerkingsverband voor 

het beheer van de Archiefbank Vlaanderen (Afdeling IV, artikels 44 t.e.m. 49). Zie: 

http://www.wvg.vlaanderen.be/erfgoed/Nieuw%20cultureel%20erfgoedecreet/Cultureel-

erfgoeddecreet_DEF_080619.doc 
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het verspreide private archivalische erfgoed. Daaronder verstaat Archiefbank archiefbescheiden 

die zijn opgemaakt of ontvangen door personen en families en door privaatrechtelijke 

verenigingen, organen of instellingen.3 

Voor het realiseren van een centrale databank waarin Vlaamse private archieven geregistreerd 

worden, zijn verscheidene partners nodig. De jonge organisatie heeft in zijn korte bestaan al 

verschillende samenwerkingsverbanden gerealiseerd. Daarnaast lopen er voortdurend 

onderhandelingen met diverse instellingen. De uitkomst ervan is afhankelijk van veel factoren. 

Archiefbank wil daarom voor de komende periode doelgericht kunnen inspelen op kansen. Het 

doel is het uitvoeren van de missie; de timing en de prioriteiten zijn variabel, afhankelijk van de 

manier waarop partners ingaan op het aanbod.  

 

 

Missie4 

Het Project Archiefbank Vlaanderen realiseert een geautomatiseerd register van het Vlaamse 

private archivalische erfgoed, teneinde dit integraal in kaart te brengen, te vrijwaren en de 

publieksgerichte en de wetenschappelijke valorisatie ervan te optimaliseren. 

 

 

Terugblik  

Na een fase van grondige voorbereiding kreeg Archiefbank Vlaanderen definitief groen licht op 

21 februari 2003. Tijdens de eerste maanden werd het initiatief uitgebreid bekendgemaakt via 

verschillende kanalen. Op de Erfgoeddag van april 2003 werd de website gelanceerd, die de 

mogelijkheid biedt archieven te signaleren via een aanmeldformulier. Ondertussen ging op 

technisch vlak het werk aan de analyse van het datamodel, de bestudering van buitenlandse 

voorbeelden, de configuratie en het testen voort. Tegelijkertijd ontwikkelden de medewerkers een 

coherente strategie voor de gegevensverzameling en bereidden zij de data-invoer voor door 

middel van een brede contactname met de betrokken archiefinstellingen.  

 

De operationele fase ging eind 2004 van start met de ingebruikname van de afgewerkte 

invoerapplicatie en de migratie van gegevens vanuit de vier participerende instellingen. 

Vervolgens ging de aandacht naar de realisatie en het gebruiksklaar maken van de 

                                                 
3 Zoals aangegeven in de Conceptnota (2002) benadert Archiefbank het begrip archief vanuit een brede en dynamische 

optiek. De internationaal aanvaarde definiëring vormt het uitgangspunt voor een flexibele toepassing. Daardoor zijn de 

opgenomen archieven naar aard zeer verscheiden. Archiefbank wil de realiteit op het terrein vatten en gaat soepel om 

met de gangbare omschrijving zodat basisinformatie kan worden opgenomen aangaande zowel klassieke “papieren” 

archieven, specifieke audiovisuele collecties (bv. foto-archieven, filmcollecties, architectuur- en kunstenaarsarchieven…), 

elektronische archiefbestanden als “gesproken” archief (bv. interviews). Ook van oneigenlijke archiefbestanden, in feite 

collecties die het resultaat vormen van  een “verzamelactiviteit”, worden koepelbeschrijvingen toegestaan Hierbij sluit 

Archiefbank expliciet aan bij de definitie van cultureel erfgoed zoals geformuleerd in het nieuwe Cultureel-

erfgoeddecreet. Archiefbank registreert alle archivalische uitingen en sporen van menselijke handelingen en gedragingen 

die als betekenisdrager uit het verleden gemeenschappelijke betekenissen verkrijgen binnen een cultureel 

referentiekader.  

Archiefbank richt zich nadrukkelijk tot alle particuliere archieven, bewaard in officiële en private bewaarinstellingen en 

daarbuiten. Daarentegen worden in eerste instantie geen gegevens verzameld over publieke (openbare) 

archiefbestanden, namelijk de papieren die door een openbare overheid ontvangen of opgemaakt werden en naar hun 

aard bestemd zijn om daaronder te berusten.  
4 Archiefbank Vlaanderen. Blauwdruk voor een geautomatiseerd register van het Vlaams privaat archivalisch erfgoed. 

Antwerpen, Gent, Leuven, 2002. (http://www.archiefbank.be/doc/blauwdruk.pdf) 



Archiefbank Vlaanderen vzw Beleidsplan 2009-2012 blz. 5/47  

 

publiekscatalogus (OPAC) op de website van Archiefbank (www.archiefbank.be). De databank, die 

de bewaarplaats en de inhoud van archiefbestanden en documentaire collecties signaleert, is 

sinds de Erfgoeddag van april 2005 toegankelijk voor het brede publiek, geheel volgens de 

oorspronkelijke planning. De publiekswerking kreeg daarmee een belangrijke impuls.  

 

Vanaf begin 2005 resulteerden de prospecties en contacten in een stelselmatige input van data 

vanuit verschillende sectoren. Omdat de nood aan vorming bij potentiële participanten zich 

steeds meer liet voelen, werd daaraan vanaf de tweede helft van 2005 in toenemende mate 

aandacht besteed. Vanaf 2006 kan het brede publiek de ontwikkelingen van Archiefbank volgen 

via een elektronische nieuwsflash. De inspanningen op het vlak van publiekswerking verlopen 

parallel met de gegevensprospectie langs twee complementaire invalshoeken: enerzijds de 

organisaties en instellingen van de erfgoedsector en anderzijds het brede publiek.  
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Interne analyse 
 

1. Beheer 

De ontwikkeling en het beheer van het project werd met het Archiefdecreet van 19 juli 2002 

toevertrouwd aan vier onthaalinstellingen: ADVN, Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis, 

KADOC-K.U.Leuven en Liberaal Archief. De vier centra krijgen evenveel middelen voor deze taak. 

Zij zetten die middelen in een constructief samenwerkingsverband efficiënt in voor personeel en 

software. Een gedeelte van de kosten voor huisvesting en hardware, en occasioneel bijkomende 

personeelsinzet5 dragen de vier centra zelf. Archiefbank steunt op een open en collectief 

samenwerkingsverband waarin de archiefsector en de brede erfgoedsector betrokken zijn en de 

klassieke institutionele grenzen worden doorbroken.  

De decretale verankering van het project zoals voorzien in het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet 

van 23 mei 2008 vormt een belangrijk gegeven.  

 

2. Interne organisatie 

De algemene, strategische leiding van het project berust bij de Algemene Ledenvergadering van 

de vzw Archiefbank Vlaanderen. Daarin worden naast vertegenwoordigers van de vier 

initiatiefnemende instellingen die het project momenteel dragen ook experten opgenomen van 

een aantal deelsectoren van het archiefwezen. De dagelijkse leiding van Archiefbank is in handen 

van de Raad van Bestuur. 

De strategische en operationele opties worden periodiek getoetst bij een ruime Adviesraad, 

waarop de hele Vlaamse erfgoedsector wordt uitgenodigd.6 

 

De praktische realisatie van het project is in handen van een Technische Werkgroep. In de 

Technische Werkgroep wordt de expertise van de verschillende centra en van uiteenlopende 

disciplines, zoals archivistiek en informatica, gebundeld. De Technische Werkgroep komt 

minimaal maandelijks samen en maakt concreet werk van het volgende takenpakket: 

- Aandacht voor de voortdurende verfijning en onderhoud van de databank. 

- Het voeren van een doorgedreven prospectie, het realiseren van een gedeelte van de 

gegevensinvoer, de opvolging van wat door participanten7 wordt ingegeven met 

kwaliteitscontrole en aandacht voor het actueel houden van de informatie.  

- Het opzetten van een publiekswerking met als belangrijkste instrumenten de website (die 

regelmatig geüpdatet wordt), een nieuwsbrief, projectpresentaties, publicaties, 

aanwezigheid op publieksmanifestaties en de organisatie van de absoluut noodzakelijke 

archieftechnische vorming (wat een steeds belangrijkere opdracht wordt). 

 

                                                 

5 Voor het welslagen van Archiefbank wordt immers ruim beroep gedaan op de expertise van medewerkers van de 

centra buiten Archiefbank. 
6 Zie voor het verslag van de Adviesraad van 21 maart 2006: http://www.archiefbank.be/doc/ar20060321.pdf.  

Ook de verslagen van de vorige Adviesraden staan op de website van Archiefbank:  

7 november 2003: http://www.archiefbank.be/doc/ar20031107.pdf en 

5 november 2004: http://www.archiefbank.be/doc/ar20041105.pdf. 
7 Participanten zijn personen, organisaties of instellingen die via een paswoord zelf gegevens in de databank invoeren. 

Daarnaast zijn er ook de particulieren of instellingen die gegevens aanleveren. 
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3. De databank 

3.1 Technische gegevens 

De informatie over de archieven wordt opgeslagen en ter beschikking gesteld in een relationele 

webdatabank (Oracle). De invoer gebeurt via een webinterface met een inlogprocedure. Elke 

participant kan na ondertekening van de overeenkomst en een korte introductie op zijn eigen PC 

aan de slag, zonder speciale software. De invoer is beveiligd via een hiërarchisch en 

gedecentraliseerd opgebouwd gebruikersbeheer. Tijdens de twee jaar dat de invoerapplicatie 

beschikbaar is, heeft de databank voldoende bewezen snel, soepel, performant en 

gebruiksvriendelijk te zijn. De hosting door K.U.Leuven (via KADOC) biedt een niet te 

onderschatten kwalitatief en financieel voordeel in vergelijking met alternatieven (faciliteiten 

inzake security, back-up, monitoring en technische ondersteuning). De opvolging van kleinere 

technische problemen en de voortdurende verfijning van de databank vormen een prioritair 

aandachtspunt voor de Technische Werkgroep, in het bijzonder van de informaticus 
 

3.2 Standaardisering en kwaliteit 

Het datamodel is volledig ISAD-G conform.8 Het laat minimale beschrijvingen toe (zes verplichte 

velden), maar biedt ook de mogelijkheid tot zeer uitgebreide beschrijvingen. De participant kan 

met andere woorden kiezen hoe gedetailleerd hij zijn informatie aanbiedt. Het datamodel geeft 

de gebruiker9 de mogelijkheid snel relevante basisinformatie te vinden over archieven, hun 

bewaarplaatsen en het bestaan van meer verfijnde zoekinstrumenten. De invoer verloopt 

grotendeels via vrije tekstvelden, maar ook gestuurd via keuzelijsten. De doorklikmogelijkheid 

naar andere online-zoeksystemen vormt ontegensprekelijk een van de sterke troeven van de 

databank, die zo voluit de rol kan spelen van centraal register en portaalsite van archieven.10 

De databank laat ook soepele koppelingen toe met andere geautomatiseerde 

ontsluitingsinstrumenten. De beheersmodule, enkel toegankelijk voor de medewerkers van 

Archiefbank, staat garant voor de bewaking van de kwaliteit van de invoer en de validatie van de 

keuzetabellen. Voor de onderwerpstrefwoorden gebruikt Archiefbank VLACC I, de 

onderwerpscatalogus van de Vlaamse openbare bibliotheken. Bij het concipiëren van Archiefbank 

was hiervan een nieuwe versie in het vooruitzicht gesteld, meer aangepast aan onder meer het 

gebruik voor archiefbeschrijvingen. VLACC II  is echter nog niet gerealiseerd. 

 

                                                 
8 Archiefbank Vlaanderen volgt de ISAD(G)- en ISAAR(CPF)-standaarden, uitgebreid met bijkomende velden waar dat 

relevant is. De General International Standard Archival Description of ISAD(G) werd ontwikkeld in de schoot van de 

International Council on Archives (ICA), een internationale beroepsvereniging voor archivarissen. De standaard werd in 

1994 aanvaard en vond snel navolging over de hele wereld. In 1999 werd hij herzien. In 1995 werd ISAD(G) aangevuld 

met een andere standaard voor beschrijvingen van archiefvormers, de International Standard Archival Authority Record 

for Corporate Bodies, Persons, and Families of ISAAR(CPF). In 2004 werd hij herzien. In 2004 verscheen een Nederlandse 

vertaling van ISAD(G), op initiatief van de Archiefschool en de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en 

Documentatiewezen (VVBAD). Op de tweede Adviesraad van 17 november 2004 nodigde Archiefbank Herman Coppens 

uit om een lezing over bovenstaande standaarden te geven: ISAD(G) en ISAAR(CPF). Niet toevallig de standaard. zie: 

http://www.archiefbank.be/doc/coppens.htm. 
9 Gebruikers zijn personen die de databank consulteren. 
10 Hierbij moet de rol als referentiedatabank onderstreept worden van Odis-Onderzoekssteunpunt Databank 

Intermediaire Structuren. Voor de ‘authority records’ (steekkaarten archiefvormers) is een linking voorzien naar de Odis-

databank. De samenwerking blijkt ook uit de doorklikmogelijkheid in het merendeel van de archiefsteekkaarten. 
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4. Prospectie en invoer van gegevens 

Van in het begin werd gekozen voor een systematische aanpak van de prospectie, gericht op 

archiefbewarende instellingen en het brede publiek. Iedereen die dat wenst kan private archieven 

aanmelden voor registratie via een gebruiksvriendelijk aanmeldingsformulier op de website. 

Zodra de invoermodule beschikbaar was, werden de gegevens over de archieven van de vier 

organiserende privaatrechtelijke archiefinstellingen gemigreerd. Tegelijkertijd startten de 

medewerkers een actieve prospectie op diverse terreinen en zochten zij naar mogelijke 

samenwerkingsverbanden met partners. 

 

Met de publiekrechtelijke archiefinstellingen werd systematisch contact opgenomen met het 

oog op de registratie van de private archieven die zij beheren. De geautomatiseerde 

gegevensoverdracht vanuit de databank van het Algemeen Rijksarchief is momenteel in 

voorbereiding. Alle provincie-, stads- en gemeentearchieven zijn onderzocht op private collecties. 

Zij konden gegevens aanleveren of die via een account zelf registreren. Het resultaat van die 

campagne wordt gaandeweg zichtbaar op het niveau van de publiekscatalogus. Daar is zeker nog 

aangroei te verwachten, wanneer enkele grote stadsarchieven als participant zullen toetreden en 

hun private collecties registreren.  

 

Onmiddellijk na de start van Archiefbank kwam er samenwerking tot stand met de nieuwe 

culturele thema-archieven, die zorgen voor een kwalitatieve invoer. Daarnaast waren er 

prospecties naar een hele reeks andere archiefbewarende instanties die als bewaarplaats van 

archief staan geregistreerd in de Vlabidoc11: de federale wetenschappelijke instellingen, 

universiteitsarchieven, documentatiecentra, musea, bedrijven enz. De sector van heemkunde en 

volkskunde werd onder meer benaderd via de provinciale koepels, Heemkunde Vlaanderen en via 

het aanbieden van workshops. Zo was er bijvoorbeeld een structurele samenwerking met het 

project Lokale Erfgoedhouders van de provincie Antwerpen, waardoor het archivalische erfgoed 

van de heemkundige kringen in die provincie volledig in kaart is gebracht. De heemkringen in de 

andere provincies bieden op dat vlak zeker nog perspectieven. 

 

Voor het registreren van archieven bewaard bij lokale verenigingen en particulieren werd 

gepolst naar samenwerkingsmogelijkheden met de erfgoedcellen. Er waren ook contacten met de 

Archiefwijzer Brugge, een initiatief van de Erfgoedcel Brugge dat een lokaal archievenoverzicht 

moet bieden. In de samenwerking met erfgoedcellen schuilt een grote potentie voor het bereiken 

van lokale en regionale beheerders van private archieven. De bemiddeling door de erfgoedcellen 

is niet alleen belangrijk voor de registratie in Archiefbank, het levert voor de werking van 

erfgoedcellen zelf waardevolle informatie op over lokaal en regionaal erfgoed. Bovendien kan hier 

een dubbele investering in informatica vermeden worden: de invoerapplicatie van Archiefbank 

staat kosteloos ter beschikking. 

 

De medewerkers van Archiefbank volgen zo goed mogelijk de lopende projecten inzake 

regionale en thematische archievenoverzichten op. De vele inspanningen die 

(erfgoed)organisaties leveren om archieven op te sporen en te ontsluiten kunnen nog meer 

opleveren als Archiefbank hierbij van meet af aan betrokken is. De medewerkers kunnen advies 

verlenen over gestandaardiseerde registratie, zodat bestanden die beschreven worden in het 

kader van projecten meteen ingevoerd kunnen worden in de databank. 

 

                                                 
11 Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids, Antwerpen, VVBAD. 
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In 2007 richtte Archiefbank, in samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen en de 

provinciale museumconsulenten, de aandacht op musea die archiefcollecties bewaren. De 

bedoeling is om zowel de erkende als niet-erkende musea te sensibiliseren betreffende het 

verzamelen, het bewaren en het registreren van archieven en gemengd documentaire collecties 

en hen aan te sporen om ook effectief hun archieven in Archiefbank te registreren. Daarnaast zet 

Archiefbank in op het begeleiden van migraties, de bulkimport van gegevens en het voorbereiden 

van synchronisaties vanuit de databanken van enkele belangrijke partners. 

 

Medewerkers van Archiefbank leggen op verschillende manieren contacten. Meestal volgt er na 

een schriftelijke voorstelling een bezoek aan de archiefbewarende instelling, met een 

demonstratie ter plaatse en uitleg bij de contractuele overeenkomst. Een uitgebreide toelichting 

bij de invoerapplicatie en de regels voor data-invoer zijn noodzakelijk als introductie. Nadien 

volgen zij de invoer door de participanten12 van nabij op. Momenteel beschikken meer dan 100 

personen over een account waarmee ze gegevensinvoer in de databank kunnen realiseren. 

Sommige participanten hebben hun gehele archief al geregistreerd, andere zijn pas begonnen 

met registratie. Van hen is binnen afzienbare tijd invoer van meer bestanden te verwachten.  

 

Het beheer van de accounts vergt voortdurende opvolging, enerzijds om de kwaliteit te 

controleren, anderzijds om te voorkomen dat die accounts ongebruikt blijven. Aangezien de 

invoermodule werd geconcipieerd als een webapplicatie is deelname voor alle participanten 

technisch eenvoudig en bovendien kosteloos. Speciale aandacht werd besteed aan de 

gebruiksvriendelijkheid. De participanten, die gegevens registeren, beoordelen in ruime 

meerderheid de invoer als gebruiksvriendelijk en zijn tevreden over het contact met de 

medewerkers.13 

 

Eind juli 2008 bevatte de databank 5.515 archiefsteekkaarten, waarvan er 3.851 vrijgegeven zijn 

door de invoerders, waardoor ze consulteerbaar zijn via de publiekscatalogus. Er zijn archieven 

geregistreerd van 600 verschillende bewaarplaatsen. 

 

5. Publiekswerking en vorming 

Inzake publiekswerking ontwikkelden de medewerkers van Archiefbank een op participatie 

gerichte communicatiestrategie. In het eerste jaar was er een campagne om het project zoveel 

mogelijk bekendheid te geven in de bredere archiefsector. In 2003 werd een folder,  uitgevouwen 

tevens een affiche, op 8.000 exemplaren  verspreid bij erfgoedinstellingen. De tweede folder, 

dichtgevouwen een mini-archiefdoosje, werd n.a.v. Erfgoeddag 2004 verspreid op 25.000 

exemplaren. Het project werd voorgesteld in een aantal vaktijdschriften en via presentaties op 

studiedagen.  

 

Van meet af aan is de website het centrale communicatiemiddel geweest. De website was al snel 

na de start beschikbaar en goed uitgewerkt. Aan de ontwikkeling en de regelmatige vernieuwing 

ervan besteedt Archiefbank bijzondere aandacht. De publiekswerking spitste zich tijdens de eerste 

                                                 
12 Van de meeste participanten zijn de resultaten zichtbaar in de publiekscatalogus. Van anderen zal dat pas op termijn 

het geval zijn. Voor een actuele lijst van participanten in Archiefbank, zie:  

http://www.archiefbank.be/doc/participanten.pdf 
13 In november 2006 werd een korte publieksbevraging georganiseerd via internet. Er waren 120 respondenten, waarvan 

13 participanten, die zelf invoeren in Archiefbank. Hun oordeel is verwerkt in deze interne analyse. De resultaten zijn te 

vinden op de website: http://www.archiefbank.be/doc/bevraging_resultaten_2006.pdf 
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jaren hoofdzakelijk toe op het aantrekken van participanten. Via de website en het 

aanmeldformulier werden archiefbewarende instellingen en personen aangemoedigd archief te 

registreren. De publicatie van een lijst van de participanten, die gegevens invoeren of data 

aanleveren, moet potentiële invoerders over de streep trekken.  

 

Een goede introductie en begeleiding bij de invoer zijn vanzelfsprekend. Opleidingssessies 

maken de invoerders wegwijs in de archiefprincipes. Een belangrijk onderdeel daarvan is het 

registeren volgens de ISAD-norm. In samenwerking met Culturele Biografie Vlaanderen 

organiseerde Archiefbank in 2005 twee opleidingssessies gericht naar professionele archivarissen 

en geïnteresseerden die minder vertrouwd zijn met archiefprincipes. De sessies werden 

opgesplitst in een uiteenzetting over de veldenstructuur en de invoerschermen, en een praktisch 

oefengedeelte. Op vraag van Pro Memorie, een project van Heemkunde Vlaanderen, verzorgde 

Archiefbank in 2006 drie gelijkaardige werkwinkels voor heemkundige kringen.  

 

Door uitsluitend bestanden te registreren die beschreven zijn conform de internationale 

kwaliteitsnormen en daartoe de nodige vorming te voorzien, bewerkstelligt Archiefbank het 

gebruik van ISAD-normen bij alle participerende instellingen. Archiefbank profileert zich hiermee 

als het Vlaamse expertisecentrum inzake de registratie van private archieven in het algemeen en 

de toepassing van internationale kwaliteitsnormen in het bijzonder. Daarmee draagt Archiefbank 

bij aan het streven naar een kwalitatief hoogstaand beheer van private archieven in Vlaanderen. 

De rapportering over de ontwikkelingen van Archiefbank naar de archiefsector gebeurt op de 

Adviesraad, die ook een forum tot discussie biedt. Voor de Adviesraad nodigt Archiefbank de 

brede erfgoedsector uit.  

 

In tweede instantie - zeker na de lancering van de OPAC – werden verschillende instrumenten 

ingeschakeld om het brede, in erfgoed geïnteresseerde publiek, te bereiken. De website is hierbij 

het belangrijkste instrument. Vanaf diverse websites van steunpunten, koepelorganisaties en de 

vier centra zelf zijn links gelegd naar www.archiefbank.be.  

 

Sinds 2006 verschijnt om de drie à vier maanden een nieuwsflash om belangstellenden te 

informeren over nieuwe ontwikkelingen, bijzondere archieven in de kijker te zetten of 

participanten een podium te geven. Archiefbank is aanwezig op Erfgoeddag en evenementen 

zoals de Cultuurmarkt. De website en de mogelijkheden ervan zijn in diverse culturele 

tijdschriften, onder meer van senioren, gepresenteerd. Archiefbank zal deze benadering de 

komende tijd meer gaan gebruiken om participanten aan te trekken en Archiefbank als 

zoekinstrument bij een breed publiek meer bekendheid te geven.  

 

Archiefbank fungeert dankzij de intensieve begeleiding en opleiding van participanten steeds 

meer als expertisecentrum voor iedereen die private archieven beheert. De medewerkers kennen 

het veld goed en breiden hun netwerken gestaag uit. De vele vragen die aan de medewerkers 

worden gesteld, geven aan dat zij daarmee in een behoefte voorzien.  

 

De brede publiekswerking is gestart, aanvankelijk vooral via de instellingen die (eventueel) 

bestanden leveren, later via een ruimere scope. Archiefbank blijkt in de archiefsector inmiddels 

een begrip te zijn14. De respons van de bredere erfgoedsector bij de Adviesraad getuigt van een 

                                                 
14 Uit de resultaten van de bevraging van de archiefsector door de VVBAD in maart-april 2005 bleek dat 94% van de 

respondenten Archiefbank kende. 68% gaf aan het project goed te kennen. Cf.: VVBAD ledenbevraging. Werking en 

toekomst van de sectie AHD, Antwerpen, VVBAD, 2005. 
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grote welwillendheid. De bekendmaking van Archiefbank bij het brede publiek biedt nog heel wat 

uitdagingen. Het netwerk van participanten kan als multiplicator fungeren. Daarnaast blijven 

eigen brede campagnes en acties samen met erfgoedcellen, steunpunten en andere 

erfgoedinstellingen met een brede publiekswerking noodzakelijk om Archiefbank als 

publieksvoorziening volledig tot zijn recht te laten komen.  
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Externe analyse 
 

1. Doelgroepen 

Archiefbank Vlaanderen functioneert in een zeer gevarieerd geheel van archiefinstellingen en 

binnen Vlaanderen in een zeer verscheiden erfgoedveld. Archiefbank onderscheidt dan ook 

verschillende doelgroepen. Er zijn enerzijds de participanten die registreren of gegevens 

aanleveren. Anderzijds zijn er de gebruikers: het brede publiek dat de databank consulteert, 

onderzoekers en beleidsmakers. Tot nu toe is in de communicatie met doelgroepen voorrang 

gegeven aan de participanten. Zij moesten immers gesensibiliseerd en soms opgeleid worden om 

hun gegevens te registeren. In de stapsgewijze opbouw van Archiefbank was na het ontwikkelen 

van de databank het invoeren van gegevens de belangrijkste opdracht.  

 

1.1 Participanten  

De participanten vallen uiteen in twee groepen: de archiefbewarende instellingen, die 

professioneel werken en vertrouwd zijn met alle aspecten van archiefbeheer, en privaatrechtelijke 

instellingen en particulieren voor wie archiefbeheer geen professionele aangelegenheid is. Die 

laatste hebben vaak vorming en begeleiding nodig bij het registreren. Beide groepen verschillen 

in de manier waarop Archiefbank hen kan benaderen. Voor verenigingen en particulieren is 

archiefbeheer vaak geen prioriteit en het kost meer inspanning en overtuigingskracht hen in te 

laten stappen dan professionele archiefbewaarplaatsen.  

 

1.1.1 Archiefbewarende instellingen 

Het veld van archiefbewaarinstellingen is rijk, maar zeer versnipperd. Naast de publieke sector 

met de rijksarchieven, de provinciale archieven en de stads- en gemeentearchieven, is in 

Vlaanderen een netwerk van privaatrechtelijke archiefbeherende instellingen gegroeid. De 

federale archiefwet van 1955 voorziet wel de mogelijkheid tot bewaargeving bij het Rijksarchief van 

archieven uit de privé-sector, maar de beslissing over bewaargeving en raadpleegbaarheid blijft 

volledig in handen van de eigenaar-archiefvormer. Hetzelfde geldt voor private archieven, die in 

bewaring worden gegeven bij provincie-, gemeente- en stadsarchieven. Ook archieven van 

particulieren en privé-instellingen vonden op die manier hun weg naar openbare archiefdepots. De 

opname van die vaak omvangrijke collecties in Archiefbank is uitermate belangrijk. Archiefbank 

heeft daarom van meet af aan contacten gelegd met de openbare archiefinstellingen om de 

gegevens van hun private archiefcollecties te registreren.  

 

Het registreren van private archieven uit stads- en gemeentearchieven verloopt redelijk vlot. Van 

een aantal stads- en gemeentearchieven heeft al registratie van gegevens plaatsgevonden, maar 

een aantal grote stadsarchieven is nog niet over de drempel gekomen. Gezien de administratieve 

hoofdopdracht en de onderbestaffing van veel gemeentelijke en stedelijke archiefdiensten is de 

overdracht van de gegevens van private archiefcollecties niet altijd een prioriteit. 

 

Archiefbank heeft met de meeste federale wetenschappelijke instellingen verkennende 

gesprekken gevoerd in verband met gegevensoverdracht. Deze dossiers zijn vaak ingewikkeld en 

vragen tijd vooraleer er concrete resultaten kunnen worden geboekt of vooraleer de ingevoerde 

gegevens ook daadwerkelijk kunnen worden vrijgegeven voor de publiekscatalogus. Een rol 
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speelt hierbij het feit dat deze federale instellingen voor registratie in Archiefbank zouden 

samenwerken met een Vlaamse partner, terwijl er geen Franstalige tegenhanger van Archiefbank 

bestaat.  Dat is echter geen onoverkomelijk probleem. 

 

In andere gevallen blijven archieven bewaard op de zetel van de archiefvormende instantie. Dat is 

onder meer het geval voor sommige bedrijven, banken en religieuze instituten. Verschillende 

organisaties en instellingen hebben daartoe eigen goed uitgebouwde archiefdiensten. Vermelden we 

in deze categorie de universiteitsarchieven die vanuit een brede archiefwerking ook aan 

collectievorming doen buiten het eigenlijke werkterrein. Ook musea, bibliotheken en 

erfgoedverenigingen leveren in vele gevallen in die zin een bijdrage tot de versterking van het 

archiefwezen in ons land. 

 

Een wezenlijk en toenemend aandeel van het privaatrechtelijke archivalische patrimonium vinden 

we terug in private archiefinstellingen die los staan van de archiefvormer. De vier centra die 

Archiefbank beheren, leggen zich al meer dan twintig jaar toe op het vrijwaren en valoriseren van 

privaat archivalisch erfgoed. Zij waren al erkend als Vlaamse archiefbewarende instellingen op 

basis van het vorige Archiefdecreet (1985). Het Archiefdecreet van 2002 gaf de aanzet tot 

erkenning en subsidiëring van een aantal nieuwe culturele thema-archieven.15 De werking van de 

meeste daarvan wordt wellicht –op één of andere manier- geconsolideerd binnen de bepalingen 

van het recente ‘Decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het 

Vlaams cultureel-erfgoedbeleid’. Kortweg het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, dat een 

nieuw kader biedt voor de verdere ontwikkeling van het archieflandschap in Vlaanderen.16  

De thema-archieven registreren archiefcollecties die binnen hun thematische opdracht passen, ze 

beheren ze niet zelf. Archiefbank streeft ernaar deze bestanden op te nemen in de databank. De 

thematische registratie van een aantal van deze instellingen staat echter soms haaks op de 

benadering van Archiefbank, die uitgaat van internationale standaardregistratie volgens 

bewaarplaats en bestandsbeginsel. 

 

Naast de door de overheid erkende instellingen bestaan nog tientallen, door het private initiatief in 

het leven geroepen archief- en documentatiecentra. Zij vervolledigen een gevarieerd 

archieflandschap dat in ontwikkeling is. In die categorie vinden we zowel professioneel uitgebouwde 

instellingen en organisaties met landelijke ambitie als bewaarverenigingen met een beperkte 

regionale of thematische actieradius. Het is een disparaat geheel dat de brede erfgoedsector 

bestrijkt, van landelijke documentatiecentra en musea tot lokale verenigingen voor familiekunde, 

heemkunde, industriële archeologie en volkskunde. Deze instellingen beheren een verscheiden, maar 

vaak waardevolle collectie waarin zich ook archieven bevinden. Deze hybride collecties vergen een 

voortdurende reflectie op de afbakening van het begrip archief en daaraan gekoppelde beslissingen 

om bestanden wel of niet op te nemen in de databank. Dat moet gebeuren in overleg met enkele 

koepelorganisaties, die zich bezighouden met bibliotheek- en museumcollecties.  

                                                 
15 Het decreet van 19 juli 2002 "houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking" (Belgisch Staatsblad, 1-10-2002) 

leidde tot de erkenning en verdere uitbouw van het AMVC-Letterenhuis en het Museum voor Deportatie en Verzet. Rond 

andere culturele thema’s werden nieuwe instellingen opgericht: het Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen, Resonant-

Vlaams Muzikaal Erfgoed en het Centrum voor Vlaamse Architectuurarchieven. Drie Nederlandstalige archieven in 

Brussel kregen op basis van het decreet subsidie: het Archief en Museum van het Vlaamse Leven te Brussel v.z.w. (AMVB), 

het vrijzinnig Studie-,Archief- en Documentatiecentrum "Karel Cuypers" v.z.w. en het Documentatie- en Archiefcentrum 

van de Communistische Beweging v.z.w. (DACOB). 
16 Het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid, 

kortweg het ‘Cultureel-erfgoeddecreet’, werd op 23 mei 2008 aangenomen door de Vlaamse Regering. Wanneer de 

uitvoeringsmodaliteiten in één of meerdere uitvoeringsbesluiten zullen vastgelegd zijn, zal de effectieve uitvoering (op 1 

januari 2009) mogelijk worden. 
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Archiefbank is niet exclusief verbonden aan één of meer archiefinstellingen of 

archiefbewaarplaatsen. Het was van meet af aan een open en collectief samenwerkingsverband 

waarbij zoveel mogelijk partners worden betrokken. Voor de realisatie van zijn doelstellingen 

streeft het project naar samenwerking met iedereen die in Vlaanderen begaan is met het 

archivalische erfgoed, zowel particulieren als instellingen, zowel professionelen als liefhebbers van 

geschiedenis en archief. Die samenwerking krijgt concreet vorm in de samenwerkingsakkoorden 

die met het oog op de gegevensinvoer met verschillende organisaties en instellingen worden 

afgesloten. In de huidige structuur sluiten de vier beherende centra samen overeenkomsten voor 

Archiefbank met partners af. 

 

1.1.2 Particulieren  

De vele verenigingen, bedrijven en particulieren die (eigen) archieven beheren moeten op een 

andere manier worden benaderd.17 Het is duidelijk dat hier nog een grote taak voor Archiefbank 

ligt. Het is een groot voordeel dat de medewerkers van Archiefbank bij het benaderen van nieuwe 

participanten kunnen terugvallen op de netwerken en expertise van de vier dragende centra. Zo 

zijn bijvoorbeeld naar aanleiding van het vormingsproject voor verenigingen Hoera een 

jubileum?!, - door de vier centra in opdracht uitgevoerd tussen 2004 en 2006 in de provincie 

Vlaams-Brabant - veel archieven van de deelnemende verenigingen geregistreerd in Archiefbank. 

Door het zoeken van strategische partnerschappen met koepelorganisaties in het brede sociaal-

culturele en sociaal-economische veld in Vlaanderen kan Archiefbank de uitdaging van het 

registeren van dit vaak onbekende en moeilijk toegankelijke archivalische erfgoed aangaan.  

 

De vlotte aanmeldingsprocedure - via een registratieformulier op de website - laat aan de 

particuliere archiefbezitters toe zich interactief in te schakelen in de registratie van archieven bij 

Archiefbank Vlaanderen. Private archiefbeheerders over de streep van registratie trekken vergt 

voortdurende inspanningen en nieuwe benaderingswijzen. De privacywetgeving kan 

belemmerend werken. Concurrentie van commerciële alternatieven en de verkoop van archieven 

moeten overwonnen worden. Archiefbank is hierbij nog niet aan zijn proefstuk, want deze 

doelgroep van particuliere archiefbeheerders kan Archiefbank Vlaanderen nog intensiever 

benaderen. 

 

In dit versnipperde en niet geheel door federale of Vlaamse wetgeving gedekte veld speelt 

Archiefbank een centrale en bindende rol. De opdracht van Archiefbank een centraal register te 

realiseren van privaat archivalisch erfgoed in Vlaanderen overstijgt de reikwijdte van alle 

participanten en zorgt voor een grotere coherentie tussen de verschillende private 

archiefbeheerders. 

 

1.2 Gebruikers 

1.2.1. Het brede publiek 

Archiefbank vormt via de website - en de online publiekscatalogus - een aanspreekpunt voor het 

brede publiek. Het register maakt het rijke Vlaamse archivalische erfgoed op ruime schaal 

                                                 
17 Het Rijksarchief is begonnen met de inventarisatie van bedrijfsarchieven. Hier ligt nog een grote taak voor Archiefbank, 

in samenwerking met het Rijksarchief en een koepelorganisatie als VOKA. (Vlaams Economisch Verbond en Kamers van 

Koophandel).  
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kenbaar en wil in die zin ook een bijdrage leveren tot de sensibilisatie inzake het belang en de 

rijkdom van deze cultuurdrager. De publiekscatalogus is zeer gebruiksvriendelijk. Dat blijkt ook uit 

de enquête.18 Gebruikers gaven aan dat ze voor consultatie nauwelijks hulp of vorming nodig 

hadden. Voor het bereiken van het brede publiek, de potentiële bezoekers van de website en 

gebruikers van het register is het tij gunstig. Er is immers veel belangstelling voor erfgoed. Een 

steeds grotere groep hoogopgeleide ouderen heeft tijd en interesse om zich met erfgoed bezig 

te houden. Uit de enquête kwam naar voren dat het publiek hoge verwachtingen heeft inzake de 

databank. Het nut van het register zal alleen maar groter worden naarmate het meer bestanden 

bevat en meer mensen Archiefbank leren kennen.  

 

1.2.2. Onderzoekers 

De academische wereld realiseerde in het verleden partiële archiefoverzichten en -gidsen vanuit 

een welbepaalde chronologische, institutionele, thematische of personele invalshoek. Voor de 

onderzoeker vormt een vlot bevraagbaar globaal overzicht van de private archieven die worden 

bewaard in Vlaamse archiefinstellingen, een belangrijk grensoverschrijdend instrument. 

Archiefbank wil met de databank een belangrijke bijdrage leveren tot het vrij onderzoek door een 

vlotte toegang te creëren tot de onderzoeksmaterie. Een globale inventaris van het Vlaamse 

archivalische culturele erfgoed moet op termijn een hulpmiddel worden ter ondersteuning van 

een gerichte beleidsmatige benadering van deze culturele subsector.  

 

1.2.3. Beleidsmakers 

Met het uitvoeren van de kerntaak van Archiefbank, het integraal in kaart brengen van het private 

archivalische erfgoed in Vlaanderen, creëert Archiefbank op termijn een belangrijk analyse- en 

beleidsinstrument. Het register levert niet alleen inhoudelijke informatie, maar eveneens 

informatie over de omvang, de aard, de inhoud en de verspreiding van de betreffende archieven, 

de invloed van privacy- en andere wetgeving en de concurrentie door de commercie. De expertise 

die de medewerkers van Archiefbank rond deze materie opbouwen, kunnen zij inzetten in 

beleidswerkgroepen. Met dit overzicht kunnen beleidsmakers conclusies trekken over de staat van 

het private archiefwezen in Vlaanderen, die mede als basis van een beleid (topstukkenbeleid, 

tussenkomsten, vorming, consulentschap) voor die sector kunnen worden gebruikt.  

 

2. Samenwerking met steunpunten en koepelorganisaties 

Het veld van archiefbewaarinstellingen en archiefvormende organisaties en personen is 

verscheiden, het bredere erfgoedveld waarin Archiefbank Vlaanderen functioneert is dat ook. 

Archiefbank is een van de centrale organisaties die zich met een deel van erfgoedbeheer en - 

ontsluiting bezig houden. Dat kan uiteraard alleen maar in samenspraak met koepelorganisaties, 

steunpunten en andere instellingen, die op een of andere manier betrokken zijn bij private 

archieven.  

 

De coöperatieve aanpak blijkt uit de keuzes die bij de opbouw van de databank werden gemaakt. 

Op initiatief van Archiefbank kwamen de volgende samenwerkingsverbanden tot stand: 

- met VVBAD in verband met de bewaarplaatsgegevens. In een eerste fase werd een 

gedeelte van de Vlabidoc-gegevens ingeladen en een gegevensuitwisseling voorzien. 

                                                 
18 http://www.archiefbank.be/doc/bevraging_resultaten_2006.pdf 
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Momenteel wordt in het kader van het opzetten van een nieuwe Vlabidoc-databank de 

mogelijkheid onderzocht om die in de Archiefdatabank te implementeren (met link op de 

bewaarplaatsfiche). Het voordeel van de samenwerking is de automatische uitwisseling 

van nieuwe bewaarplaatsen en gewijzigde gegevens. 

- met VCOB in verband met de onderwerpsontsluiting. Bij de concipiëring van Archiefbank 

werd geopteerd voor de trefwoordenlijst van de VLACC, vooral omdat hiervan een 

volledig nieuwe versie in het vooruitzicht was gesteld. Door problemen bij de 

ontwikkeling van VLACC II kwam er tot nu toe geen update van de thesaurus. De 

invoerpraktijk heeft bovendien uitgewezen dat de VLACC weinig op maat gesneden is 

voor gebruik bij archiefbeschrijvingen. Daarmee komt deze samenwerking onder druk te 

staan.  

- met het Vlaams Steunpunt voor Cultureel Erfgoed (voorheen Culturele Biografie 

Vlaanderen, nu FARO) voor vorming en sensibilisering, onder andere voor de cursus 

archiefbeheer voor musea, die begin 2007 op het programma stond.  

 

Naast deze structurele samenwerking zijn er contacten gelegd met andere steunpunten, 

overheden en (koepel)organisaties. Zij kunnen alle vanuit hun opdracht een belangrijke rol spelen 

in de sensibilisering rond archiefbeheer. Het al genoemde steunpunt Culturele Biografie 

Vlaanderen en het Vlaams Centrum voor Volkscultuur coördineren en begeleiden elk op hun 

deelgebied de werking van relevante instellingen en sectoren als musea, bewaarbibliotheken, 

erfgoedcellen en heemkundige verenigingen. Samenwerking met beide is noodzakelijk voor het 

organiseren van vorming en het sensibiliseren van de brede sector die zij bestrijken.  

 

De erfgoedcellen initiëren en coördineren op lokaal en regionaal vlak erfgoedprojecten, onder 

andere rond archiefbeheer. De contacten dienen geïntensifieerd te worden. Archiefbank is bij het 

opzetten van projecten onvoldoende als partner betrokken. De opdrachten van de erfgoedcellen 

inzake het stimuleren van behoud en beheer van erfgoed en inzake publiekswerking maakt van 

hen belangrijke toekomstige partners. De opname van samenwerking tussen erfgoedcellen en 

Archiefbank in erfgoedconvenanten kan deze samenwerking structureel verankeren. De werking 

inzake patrimoniumregistratie kan op elkaar worden afgestemd en in de communicatie van de 

Erfgoedcellen kan Archiefbank gepromoot worden als duurzaam instrument. Erfgoedcellen 

dekken nog niet het hele Vlaamse grondgebied. Samenwerking met provincies is daarom een 

aanvullende optie.  

  

Voor een aantal bovengenoemde koepelorganisaties is Archiefbank al een duidelijke partner 

geworden, maar nog niet alle erfgoedorganisaties in Vlaanderen kennen Archiefbank even goed 

of communiceren regelmatig met Archiefbank over hun initiatieven rond privaat archivalisch 

erfgoed. Hier valt met een betere bekendmaking van Archiefbank en het aangaan van 

structurele partnerschappen nog veel te winnen. Wij denken daarbij aan organisaties als 

Heemkunde Vlaanderen, Volkskunde Vlaanderen, Centrum voor Agrarische Geschiedenis, 

Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde en VCM-Contactforum voor 

Erfgoedverenigingen. 

  

Archiefbank volgt de ontwikkelingen rond een trefwoordenlijst voor de erfgoedsector (Nationale 

Thesauri Referentiestructuur) nauw op, om te komen tot een gestandaardiseerde lijst.19 

Archiefbank maakt ook deel uit van een recent opgestarte werkgroep rond de voortzetting van de 

                                                 
19 Maurits van der Graaf, Kwartier maken voor de Nationale Thesauri Referentiestructuur voor de erfgoedsector in 

Vlaanderen en Nederland, eindrapport oktober 2006 
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AAT (Art & Architecture Thesaurus).20 Het project rond de werkgroep is in een beginfase, qua 

financiering en timing zijn er dus voorlopig nog geen zekerheden. 

 

3. Internationaal 

Archiefbank Vlaanderen is in een internationale context geen alleenstaand fenomeen: ook in 

andere landen zorgen performante databanken die gebruik maken van de ISAD-norm voor 

gelijkaardige initiatieven. Het Scottish Archive Network21 vormde een inspiratiebron voor het 

uittekenen van Archiefbank. Het National Register of Archives22 – dat in het Verenigd Koninkrijk 

gehouden wordt sedert 1945 - kreeg aanvankelijk vooral navolging in Angelsaksische landen. 

Recente initiatieven, zoals het Franse BORA (Base d’Orientation et de Recherche dans les 

Archives23) openen het perspectief voor een Europees samenwerkingsverband. De Unesco24 biedt 

wellicht een forum voor een nog ruimere internationale samenwerking. 

 

In 2005 vond de RLG International Archival Gateways Meeting plaats. Daar spraken 

vertegenwoordigers van nationale archieven over samenwerking en uitwisseling op het gebied 

van nationale archiefdatabanken. Dit forum is erg interessant voor Archiefbank Vlaanderen. 

Archiefbank blijft deze internationale fora en buitenlandse ontwikkelingen volgen, als 

benchmarking en voor het volgen van goede voorbeelden.  

 

4. Archiefbank is het centrale register van private archieven in Vlaanderen 

In de korte tijd van zijn bestaan heeft Archiefbank een sterke positie opgebouwd door een groot 

deel van het veld in de werking te betrekken en door de ambities grotendeels in de praktijk waar 

te maken. Specifiek in de archiefsector is de bereidheid groot om mee te werken aan de 

verbreding van het publieksbereik van het privaatrechtelijke archiefpatrimonium. Het potentieel 

van digitale toegankelijkheid van het archieferfgoed is groot. De inspanningen geleverd door de 

diverse Vlaamse archiefinstellingen vertonen echter een grote verscheidenheid. Archiefbank 

speelt in die context als het centrale Vlaamse register van private archieven een belangrijke en 

unieke overkoepelende rol.  

 

Al die organisaties vormen het brede draagvlak voor Archiefbank, die daarin als bindende factor 

fungeert. Door in opleiding te voorzien en als vraagbaak betreffende archiefproblematiek te 

functioneren levert Archiefbank een bijdrage tot kennisverspreiding en deskundigheidsbevordering. 

De expertise opgebouwd door de vier archief- en documentatiecentra die het project dragen, is ook 

in dat verband een belangrijke troef. Archiefbank legt zich toe op zijn centrale opdracht: registreren. 

Voor vragen rond andere aspecten van archiefbeheer verwijst Archiefbank door naar de vier archief- 

en documentatiecentra. Bredere opleiding is een zaak voor steunpunten en koepelorganisaties, waar 

Archiefbank wel over kan adviseren.  

 

                                                 
20 De Nederlandstalige thesaurus die reeds in Nederland werd vertaald en intussen werd stopgezet, is een kopie van de 

Amerikaanse thesaurus Getty. De thesaurus is hiërarchisch opgebouwd en biedt de mogelijkheid tot toevoeging van 

trefwoorden. 
21 http://www.scan.org.uk/ 
22 http://www.nra.nationalarchives.gov.uk/nra/ 
23 http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/ 
24 Cf. de overzichtssite Unesco Archives Portal (http:/www.unesco.org/webworld/portal_archives). 
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Archiefbank Vlaanderen heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot expertisecentrum inzake 

registratie van private archieven, hoewel die functie nog niet bij alle betrokken 

erfgoedinstellingen even bekend is. Deze bekendheid verankeren vergt meer tijd. Verplichte 

registratie in de databank van archieven van door de Vlaamse overheid erkende 

(erfgoed)instellingen en gesubsidieerde projecten kan daar sterk toe bijdragen. De 

standaardzetting, die Archiefbank genereert met zijn aanpak, tilt het archiefbeheer in Vlaanderen 

- speciaal in de private sector - op een hoger plan.  
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Swotanalyse 
 

Uit de interne analyse heeft de planningsgroep de belangrijkste sterktes en zwaktes van 

Archiefbank naar voor gebracht. De externe analyse leverde de belangrijkste kansen en 

bedreigingen op. De planningsgroep heeft die sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen in de 

analyse opgenomen, die een rol spelen bij het uitvoeren van de missie. Daarbij is rekening 

gehouden met adviezen die de Stuurgroep en de Adviesraad hebben gegeven en met de 

publieksbevraging, die in november 2006 werd gehouden (zie pag. 11). In onderstaande matrix 

zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen gekoppeld aan sterktes en zwaktes. De conclusies 

die Archiefbank Vlaanderen hieruit trekt, zijn geformuleerd in de beleidsopties.  

 

 kansen bedreigingen 

 1. Inspelen op de dynamiek van 

een vernieuwd erfgoedbeleid. 

1. Afhankelijkheid inzake 

gegevensinvoer en 

actualisering 

- van grote partners die hun 

gegevens kunnen invoeren 

- van partners die hun invoer 

niet goed opvolgen. 

 2. Volgen van de ontwikkelingen 

inzake informatie- en 

communicatietechnologie.  

2. Problematiek van de 

verschillende bevoegdheden 

inzake archiefbeheer. 

 3. Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden. 

3. Verscheidenheid van het 

Vlaamse erfgoedveld.  

 4. Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 

4. Trefwoordenlijst: 

problematiek VLACC. 

 5. Archiefbank profileren als 

kwaliteitslabel. 

5. Privacyproblematiek / 

commerciële waarde van 

archieven. 

 6. Verplichte registratie in de 

databank van bij erkende 

bewaarplaatsen gedeponeerde 

archieven. 

6. De thematische 

benadering van bepaalde 

culturele thema-archieven 

staat haaks op archivalische 

principes. 
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 7. Verplichte registratie in de 

databank van resultaten van 

gesubsidieerde archiefprojecten. 

 

 8. Behoefte bij publiek aan brede 

archiefdatabank. 

 

 9. Behoefte aan analyse- en 

beleidsinstrumenten inzake 

private archieven.  

 

sterktes investeer verdedig 

1. De expertise aanwezig bij 

de vier archief- en 

documentatiecentra die het 

project ‘dragen’, wordt 

samengebracht in een sterk 

complementair team. 

* Inspelen op de dynamiek van 

een vernieuwd archiefbeleid. 

* Volgen van de ontwikkelingen 

inzake informatie- en 

communicatietechnologie. 

 

2. Archiefbank werkt van 

meet af aan met ISAD als 

standaard en staat in voor de 

implementatie van deze 

internationale norm voor 

archiefbeschrijvingen. 

* Archiefbank profileren als 

kwaliteitslabel. 

* Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 

* Trefwoordenlijst: 

problematiek VLACC. 

 

3. De invoermodule via het 

web vormt een krachtig en 

gebruiksvriendelijk 

instrument. 

* Volgen van de ontwikkelingen 

inzake informatie- en 

communicatietechnologie.  

* Behoefte bij publiek aan brede 

archiefdatabank.  

* Trefwoordenlijst: 

problematiek VLACC  

* Afhankelijkheid inzake 

gegevensinvoer en 

actualisering. 

4. De databank is vlot te 

bevragen via een 

performante zoekmachine 

op internet. 

* Volgen van de ontwikkelingen 

inzake informatie- en 

communicatietechnologie. 

* Behoefte bij publiek aan brede 

archiefdatabank. 

* Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 
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5. Het projectteam voorziet 

in opleiding en begeleiding 

van participanten. 

* Archiefbank profileren als 

kwaliteitslabel. 

* Volgen van de ontwikkelingen 

inzake informatie- en 

communicatietechnologie. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden 

 

6. De databank neemt een 

unieke positie in als het 

Vlaamse centrale register van 

archieven en bewaarplaatsen. 

 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden 

* Behoefte aan analyse- en 

beleidsinstrumenten inzake 

private archieven.  

* Verplichte registratie in de 

databank van bij erkende 

bewaarplaatsen gedeponeerde 

archieven. 

* Verplichte registratie in de 

databank van resultaten van 

gesubsidieerde archiefprojecten.  

* Problematiek van de 

verschillende bevoegdheden 

inzake archiefbeheer. 

* Versnippering van het 

Vlaamse erfgoedveld.  

* De thematische benadering 

van bepaalde culturele 

thema-archieven staat haaks 

op archivalische principes. 

 

7. De werking is tegelijkertijd 

gericht op onderzoekers, 

wetenschappers en het 

brede publiek. 

 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden 

* Behoefte bij publiek aan brede 

archiefdatabank. 

* Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 

 

zwaktes beslis beheers 

1. Probleem van de 

afgrenzing van het begrip 

“archief”. 

* Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden. 

* De thematische benadering 

van bepaalde culturele 

thema-archieven staat haaks 

op archivalische principes. 
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2. Publiekswerking nog 

onvoldoende gericht op 

brede publiek. 

* Inspelen op de behoefte bij 

publiek aan brede 

archiefdatabank. 

 

3.Organisaties en 

particulieren die archieven 

beheren maken te weinig 

gebruik van de aangeboden 

faciliteit als expertisecentrum 

inzake de registratie van 

private archieven. 

 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden. 

* Verplichte registratie in de 

databank van bij erkende 

bewaarplaatsen gedeponeerde 

archieven. 

* Verplichte registratie in de 

databank van resultaten van 

gesubsidieerde archiefprojecten. 

 

4. Particulieren die archieven 

beheren zijn nog niet 

voldoende benaderd. 

 

* Inspelen op de dynamiek van 

een vernieuwd erfgoedbeleid. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden.  

*Afhankelijkheid inzake 

gegevensinvoer en 

actualisering. 

* Privacyproblematiek 

(terughoudendheid t.o.v. 

aanmelding) / commerciële 

waarde van archieven. 

5. Voorlopig ontbreken 

bestanden van een aantal 

grote bewaarinstellingen. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden. 

* Inspelen op de dynamiek van 

een vernieuwd erfgoedbeleid. 

* Problematiek van de 

verschillende bevoegdheden 

inzake archiefbeheer    

* Verscheidenheid van het 

Vlaamse erfgoedveld. 

6. Een thesaurus voor 

erfgoedcollecties in het 

Nederlandse taalgebied 

ontbreekt. 

 

* Ontwikkelen van internationale 

samenwerkingsverbanden. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden (AAT). 

* Trefwoordenlijst: 

problematiek VLACC. 

7. Grote vraag naar vorming, 

die ten koste kan gaan van 

prospectie en registratie. 

* Nagaan / opzetten / 

optimaliseren van 

samenwerkingsverbanden. 
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Beleidsopties 

Archiefbank is een centrale speler op een veld met veel spelers en verschillende spelregels. 

Omdat het veld erg in beweging is en de uitkomst van allerlei initiatieven van Archiefbank nog 

niet duidelijk is, moet er de mogelijkheid zijn binnen de krijtlijnen van de strategische 

doelstellingen flexibel in te spelen op de omstandigheden. Dat kan door operationele 

doelstellingen meer of minder gewicht te geven.  

 

De missie is primordiaal, met dien verstande dat de realisatie van het eerste deel ervan, het project 

Archiefbank Vlaanderen realiseert een geautomatiseerd register van het Vlaamse private archivalische 

erfgoed, teneinde dit integraal in kaart te brengen, prioritair is, maar gelijktijdig gebeurt met het 

vrijwaren en de publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie ervan.  

 

In de eerste fase is veel aandacht besteed aan de structuur en de operationalisering van het 

geautomatiseerde register, met resultaat. Er is een toegankelijke, gebruiksvriendelijke databank 

gecreëerd, conform de internationale standaard. De grote technische uitdagingen zullen vooral 

bestaan in de uitbouw van bruggen tussen Archiefbank en bestaande of in aanbouw zijnde 

databanken. Dat kan gaan om eenmalige bruggen of eenmalige overdrachten van gegevens. 

Soms gaat het ook om permanente bruggen of synchronisaties.  

 

De volgende stap is van deze databank een nuttig instrument maken voor onderzoekers en het 

brede publiek. Daarom zal er worden gestreefd naar een grootschalige invoer, meer bestanden 

van meer partners, die meer terreinen bestrijken. Bij het opbouwen van het register zijn 

sensibilising en gegevensinvoer complementair. De databank is gebaat bij invoer van zoveel 

mogelijk kwalitatieve gegevens. Die kunnen maar gegenereerd worden door intensieve 

communicatie met alle personen en instanties die deze data kunnen leveren. Bij het invoeren 

kunnen er accentverschillen zijn: ofwel opteren voor zo veel mogelijk themavelden, ofwel voor het 

zo volledig mogelijk registeren van enkele velden. Ook de diepte van ontsluiting kan variëren. 

 

Voor het realiseren van bulkinvoer, die ervoor kan zorgen dat de databank voldoende kritische 

massa aan bestanden bevat, is Archiefbank afhankelijk van (grote) partners. Sommige van deze 

partners zijn federale wetenschappelijk instellingen. Een samenwerkingsovereenkomst tussen de 

Vlaamse Gemeenschap en de federale overheid zou de samenwerking met de federale 

instellingen vergemakkelijken. Het oprichten van een Franstalige tegenhanger van Archiefbank 

zou de samenwerking met federale instellingen eveneens vereenvoudigen.25 

 

De Vlaamse Gemeenschap kan actief de invoer van gegevens en de samenwerking met 

Archiefbank bevorderen door het als erkennings- of subsidiecriterium op te nemen bij 

(erfgoed)instellingen, convenanten en projecten. Archiefbank zal, afhankelijk van de aanvoer van 

bulkbestanden, meer of minder voorrang geven aan prospectie bij kleinere instellingen en 

particulieren en de daaruit voortvloeiende invoer van archiefbestanden. De invoer van dergelijke 

bestanden levert misschien geen grote kwantiteit aan gegevens op, maar biedt wel een overzicht 

van onbekend of moeilijk te traceren archiefmateriaal. Tegelijkertijd draagt het bij aan het 

realiseren van een andere doelstelling, met name de kwaliteitsverhoging van het archiefbeheer, 

                                                 
25 De Raad voor Cultuur heeft in zijn advies van 8 december 2005 gewezen op deze problematiek en gepleit voor een 

cultureel samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat en de gemeenschappen, en een cultureel 

samenwerkingsakkoord tussen de gemeenschappen onderling, zoals voorzien in de bijzondere wet van 8 augustus 1980 

tot hervorming van de instellingen. Raad voor Cultuur, advies C13/05, 8 december 2005. 
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omdat alle participanten de ISAD-normen moeten hanteren. Archiefbank zal eveneens de 

kwaliteit van het archiefbeheer bij (erfgoed)organisaties bevorderen door de ontwikkelingen rond 

de erfgoedthesaurus nauwlettend op te volgen. 

 

De problematiek van de registratie van publieke archieven die onder de brede noemer ‘cultureel 

erfgoed’ vallen, mogen we niet uit het oog verliezen. Het gebrek daaraan werd door onze 

gebruikers als tekortkoming aangegeven.26 Desondanks moeten we omzichtig omgaan met dit 

gegeven. Rekening houdend met de afbakening van bevoegdheden binnen de archiefsector kan 

in deze beleidsperiode de mogelijkheid worden nagegaan tot het afsluiten van 

samenwerkingsakkoorden met actoren in de publieke sector.  

 

Archiefbank heeft een groot potentieel publieksbereik. De tot nu toe gerealiseerde aanzetten 

met onder meer de website, een nieuwsbrief en de opleidingsessies, geven dat duidelijk aan. De 

idee van (virtuele) samenwerking blijkt een krachtig gegeven in de sterk versnipperde 

archiefsector. Specifieke vorming in het kader van kwalitatieve invoer in de databank verzorgen 

de medewerkers van Archiefbank zelf. Algemene vorming rond archiefbeheer, waaraan veel 

behoefte blijkt te zijn, zal Archiefbank zo veel mogelijk aan steunpunten en koepelorganisaties 

uitbesteden. Uiteraard kunnen deze instanties terugvallen op de ervaringen en expertise van de 

medewerkers van Archiefbank. Archiefbank is een aanspreekpunt voor vragen rond privaat 

archiefbeheer, maar verwijst door naar een van de vier archief- en documentatiecentra als de 

vragen niet handelen over registratie. Bredere publiekswerking is een taak die Archiefbank samen 

met koepels en steunpunten wil opnemen. Dat is voor Archiefbank heel belangrijk, omdat een 

breed publiek zich op die manier bewust wordt van het belang van het private archivalische 

erfgoed, en er een draagvlak ontstaat voor de vrijwaring ervan en ook potentiële participanten 

aangesproken worden. Met het oog op de verankering van deze werking worden ook op dit vlak 

structurele partnerschappen opgezet met erfgoedactoren (zoals koepelorganisaties en 

convenanten). Een duidelijker beheersstructuur (cf. infra) moet Archiefbank helpen een 

onafhankelijke positie te verwerven in het veld en zelfstandige partnerschappen aan te gaan. 

 

Archiefbank vult de centrale opdracht, het integraal in kaart brengen van het Vlaamse private 

archivalische erfgoed, steeds verder in. Archiefbank moet op termijn een dwarsdoorsnede maken 

van de brede erfgoedsector vanuit archiefperspectief. Daarmee kan de waarde en de betekenis 

van archiefmateriaal ten volle belicht worden in het brede erfgoedveld. Een analyse van de 

verzamelde informatie zal aan het eind van deze beleidsperiode ter beschikking gesteld worden 

aan beleidsmakers en steunpunten. Medewerkers van Archiefbank kunnen hun expertise inzetten 

in beleidsvoorbereidende platforms. 

Pas als de kerntaak van Archiefbank, het integraal in kaart brengen van het private archivalische 

erfgoed in Vlaanderen, grotendeels vervuld is kan Archiefbank fungeren als analyse- en 

beleidsinstrument. Op het ogenblik dat er voldoende kritische massa aanwezig is, zullen 

conclusies kunnen worden getrokken over de staat van het private archiefwezen in Vlaanderen 

(informatie over omvang, materiële toestand, versnippering) die misschien als basis van een 

beleid (topstukkenbeleid, tussenkomsten, vorming, consulentschap) voor die sector kunnen 

worden gebruikt.  

 

Ook inzake wetenschappelijke valorisatie staat een gefaseerde aanpak voorop: de komende 

beleidsperiode staat in eerste instantie in het teken van gegevensinvoer. De realisatie van die 

                                                 
26 21% van de respondenten van onze publieksenquête gaf het ontbreken van publieke archieven op als een 

tekortkoming van de databank, terwijl de vraag niet expliciet werd gesteld. 



Archiefbank Vlaanderen vzw Beleidsplan 2009-2012 blz. 25/47  

 

kerntaak moet garant staan voor een zinvolle invulling van de doelstellingen die in een volgende 

fase prioritair kunnen gesteld worden. De concrete aanpak inzake valorisatie -door het promoten 

van het onderzoekspotentieel van de in de databank opgenomen bestanden- wordt van zodra dit 

opportuun is uitgetekend, in samenspraak met de onderzoekswereld en in nauw overleg met 

Odis - Onderzoekssteunpunt en Databank Intermediaire Structuren in Vlaanderen27. 

 
 

De medewerkers zullen de internationale ontwikkelingen rond archiefdatabanken, zoals 

kwaliteitsnormen, regelgeving en technische verbeteringen, volgen en erop inspelen. Een actieve 

of zelfs trekkende rol is voorlopig niet aangewezen, omdat Archiefbank eerst een stevige basis 

moet verwerven en daarmee een ruim draagvlak moet creëren in Vlaanderen. Pas als aan deze 

voorwaarden is voldaan, kan Archiefbank internationaal een rol spelen. 

Toch moet nu al worden ingespeeld op de opportuniteiten die zich aandienen en aansluiting 

gezocht worden met de erfgoedportaalsite (www. erfgoedsite.be – maar zijn daar reeds 

uitdrukkelijk met een link op aanwezig) en met de MICHAEL-portaalsite een Europees project in 

de aanloop naar een Europese Digitale Bibliotheek. 

 

Vier jaar na de start heeft Archiefbank een eigen plaats gekregen in het Vlaamse erfgoedveld. Dat 

is te danken aan de goede samenwerking tussen de vier centra, hun logistieke ondersteuning op 

informaticagebied en de expertise van de medewerkers. De technische uitbouw van de databank 

is financieel beheersbaar, omdat die plaatsvindt binnen de bestaande structuren van een van de 

centra.  

 

Archiefbank wordt organisatorisch uitgerust voor de uitdagingen die wachten door de oprichting 

van een vzw. Dit als eerste noodzakelijke stap in de richting van verzelfstandiging, een optie die in 

het kader van het nieuwe erfgoeddecreet wenselijk is. Het is ook een logische stap met het oog 

op een definitieve verankering en een bredere en meer transparante structuur. Voordeel van een 

dergelijke nieuwe structuur is dat Archiefbank een eigen rechtspersoonlijkheid krijgt en een 

eenvoudiger beheersstructuur, terwijl de betrokkenheid van de vier centra gecontinueerd en 

duidelijk vastgelegd kan worden.  

In de nabije toekomst zijn tal van partnerschappen met archiefinstellingen en andere 

erfgoedactoren mogelijk en wenselijk. Een duidelijke juridische status is van belang bij het 

aangaan van (internationale) partnerschappen. Naarmate Archiefbank meer partners bij zijn 

werking gaat betrekken, worden slagvaardige besluitvorming en efficiënt beheer belangrijker. 

Archiefbank moet zich kunnen profileren als een representatief samenwerkingsverband met een 

algemene opdracht van de Vlaamse Gemeenschap. In de volgende beleidsperiode kan worden 

onderzocht of en in welke mate de beheersstructuur van Archiefbank verder moet worden 

geoptimaliseerd. 

 

Archiefbank is een databankproject waarvan de uitvoering op lange termijn moet ingeschat 

worden. Het opbouwen van een duurzaam instrument vraagt een aanhoudende inzet van mensen 

en middelen. Daar staat tegenover dat de resultaten ook een duurzaam karakter hebben. De 

strategische doelstellingen zijn geformuleerd met het oog daarop. Deze moeten flexibel, naar 

gelang de omstandigheden, kunnen worden gerealiseerd.  

 

 

 

                                                 
27
 http://www.odis.be/ 
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Strategische en operationele doelstellingen 
  

 

 

 

Strategische doelstelling 1 

Archiefbank is het centrale Vlaamse register voor private archieven, gefinancierd, 

ondersteund en erkend door de Vlaamse Gemeenschap. 

Operationele doelstellingen 

1.1 Jaarlijks wordt de integratie van een archiefdatabank van een grote partner gerealiseerd. 

1.2 Jaarlijks stijgt het aantal bewaarplaatsen waarvan er archiefbestanden zijn geregistreerd 

met gemiddeld 50 eenheden. 

1.3 Jaarlijks stijgt het aantal geregistreerde bestanden met gemiddeld 500 eenheden. 

1.4 Minimum 75% van de geregistreerde bestanden is vrijgegeven voor de 

publiekscatalogus. 

1.5 Archiefbank is bekend bij alle erfgoedorganisaties in Vlaanderen. 

1.6 Alle erfgoedinstellingen en projecten gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap 

kennen Archiefbank Vlaanderen en participeren in de databank als zij private archieven 

beheren of in kaart brengen. 

1.7 De relaties met partner(s) bij de opbouw van een Vlaams centraal register van 

erfgoedcollecties zijn vastgelegd in overeenkomsten. 

1.8 Eventuele initiatieven inzake de registratie van publieke archieven worden opgevolgd 

met het oog op het afsluiten van samenwerkingsakkoorden met actoren in de publieke 

sector.  

1.9 Archiefbank benadert jaarlijks minstens één sectorspecifieke koepel om participanten te 

werven. 
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Strategische doelstelling 2 

De webdatabank is een kwalitatief hoogstaand en gebruiksvriendelijk instrument. 

Operationele doelstellingen 

2.1 Participanten leveren hun gegevens aan volgens de kwaliteitsnormen van Archiefbank.  

2.2 De databank is voor iedere gebruiker zonder vorming of extra hulp bruikbaar. 

2.3 Minimum 50% van de beschrijvingen in de databank biedt meer informatie dan de 

(verplichte) basisgegevens. 

2.4 Minimum 30% van de beschrijvingen bevat een online link naar andere 

informatiebronnen en zoeksystemen. 

2.5 Participanten actualiseren minstens tweejaarlijks hun archievenoverzicht in Archiefbank 

of bevestigen de juistheid van de gegevens.  

Strategische doelstelling 3 

In samenwerking met andere erfgoedorganisaties verzorgt Archiefbank vorming en 

sensibilisering van bepaalde doelgroepen rond het beheer en de registratie van private 

archieven. 

Operationele doelstellingen 

3.1 Drie à vier maal per jaar krijgen doelgroepen een elektronische nieuwsflash. 

3.2 Archiefbank stimuleert het geven van vorming rond archiefbeheer door steunpunten en 

koepelorganisaties. 

3.3 Archiefbank leidt alle nieuwe participanten op in het omgaan met de databank. 

3.4         Jaarlijks is er een praktijksessie over invoeren in Archiefbank in de opleiding archivistiek 

en hedendaags documentbeheer. 
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3.5       Archiefbank is een aanspreekpunt voor vragen rond archiefzorg, die verband houden 

met het verzamelen van gegevens over archieven en het registreren. 

3.6       Samen met de steunpunten organiseert Archiefbank jaarlijks minstens twee workshops 

voor verschillende potentiële participanten. 

Strategische doelstelling 4 

Archiefbank bevordert de valorisatie van het Vlaamse private archivalische erfgoed.  

Operationele doelstellingen 

4.1        Websites van beroepsverenigingen en onderzoekseenheden bevatten links naar 

Archiefbank Vlaanderen. 

4.2        Archiefbank organiseert jaarlijks kennismakingssessies in de opleidingen geschiedenis. 

4.3        De aanpak van de publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie wordt in samenspraak 

met de onderzoekswereld uitgetekend. 

4.4        Archiefbank publiceert regelmatig een overzicht van de stand van zaken in 

vaktijdschriften in binnen- en buitenland. 

Strategische doelstelling 5 

Archiefbank is bekend bij een breed publiek. 

Operationele doelstellingen 

5.1 Met het oog op de verankering van een brede publiekswerking wordt structureel 

samengewerkt met erfgoedactoren (Steunpunt, koepelorganisaties, convenanten). 

5.2 De websites van de organisaties en steunpunten in de erfgoedsector bevatten vaste 

links naar de website van Archiefbank en omgekeerd. 

5.3 Archiefbank presenteert zijn werking op publieksevenementen via zoveel mogelijk 

erfgoedinstellingen. 
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5.4 Jaarlijks realiseert Archiefbank in samenwerking met andere organisaties een gerichte 

publiciteitscampagne voor één doelgroep.  

Strategische doelstelling 6 

Archiefbank is het expertisecentrum in Vlaanderen wat betreft de registratie van private 

archieven. 

Operationele doelstellingen 

6.1       Archiefbank is het platform in Vlaanderen voor gegevensuitwisseling op verschillende 

niveaus.  

6.2       Archiefbank publiceert wanneer opportuun geacht, maar zeker op het einde van de 

beleidsperiode een analyse van de verzamelde informatie voor beleidsmakers op 

verschillende niveaus en steunpunten. 

6.3       Medewerkers van Archiefbank participeren in beleidsvoorbereidende platforms. 

6.4       Archiefbank adviseert over registratie en het verzamelen van gegevens over archieven. 

6.5       Archiefbank is partner in de groep die een centrale trefwoordenlijst voor de 

erfgoedsector opstelt. 

Strategische doelstelling 7 

Archiefbank is partner in internationale netwerken.  

Operationele doelstellingen 

7.1       Archiefbank is de (Vlaams/Belgische) schakel in overzichten van private archieven op 

Europees en mondiaal niveau. 

7.2       Archiefbank is een potentiële partner voor een portaalsite die de heuristiek op Europese 

schaal bevordert. 
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7.3       Archiefbank neemt deel aan Europese samenwerking om alle voor de werking relevante 

Europese wetgeving op te volgen. 

7.4       Medewerkers van Archiefbank wisselen expertise uit met buitenlandse partners. 

Strategische doelstelling 8 

Archiefbank vzw investeert in een goed werkende bestuurlijke organisatie en staat in voor 

een goede zakelijke leiding conform de bepalingen van het erfgoeddecreet. 

Operationele doelstellingen 

8.1        Archiefbank organiseert haar bestuurlijk niveau op een efficiënte manier. 

8.2        Archiefbank staat in voor een goede interne zakelijke leiding conform de bepalingen 

van het erfgoeddecreet. 

8.3        De werking van Archiefbank beantwoordt aan de eisen van kwaliteitszorg. 

 

 

Concrete aanpak 

Schematisch kunnen de beleidsdomeinen van Archiefbank als volgt worden weergegeven:  

 

ARCHIEFBANK VLAANDEREN   � Technisch beheer van de databank 

 

     � Contacten en gegevensinvoer 

 

     � Publiekswerking 

 

     � Interne werking 

     

 

Voor de concrete aanpak van deze actiepunten waaraan strategische en operationele 

doelstellingen worden gekoppeld gaan we -zoals gezegd- uit van een flexibele aanpak waarbij we 

vanuit onze strategische doelstellingen inspelen op de omstandigheden. Dat kan door 

operationele doelstellingen meer of minder gewicht te geven.  

 

De gegevensinvoer staat evenwel steeds als kerntaak voorop. De realisatie van de online 

databank van private archieven moet garant staan voor een zinvolle invulling van de 

publieksgerichte en wetenschappelijke valorisatie. Er is uiteraard de mogelijkheid om bij een 
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verhoging van de recurrente financiering op beide terreinen sneller vooruit te gaan. Bij de opmaak 

van dit beleidsplan en de daaraan gekoppelde meerjarenbegroting gaan we daarom uit van twee 

mogelijke scenario’s:  

 

- een eerste basisscenario past binnen de financiële krijtlijnen waarin het project 

momenteel gerealiseerd wordt. De concrete invulling van de verschillende opties houdt 

dus rekening met de actuele personeelsbezetting van vier medewerkers en een 

informaticus. De flexibele invulling van de werking gebeurt in verhouding tot de 

beschikbare medewerkers die in eerste instantie inzetten op de input van gegevens door 

registratie van archiefbestanden: een jaarlijkse stijging van het aantal geregistreerde 

bestanden met gemiddeld 500 eenheden staat voorop.  

Vanuit de vier dragende instellingen wordt daartoe een personeelsinzet van 4,50 

voltijdsequivalent voorzien (ttz; ADVN: 1,00 vte , Amsab-Instituut voor Sociale 

Geschiedenis: 1,00 vte, KADOC-K.U.Leuven: 1,00 vte en Liberaal Archief: 1,00 vte - het 

samenwerkingverband draagt daarnaast gemeenschappelijk de personeelskosten van een 

halftijdse informaticus). De gegevensinvoer moet de representativiteit van de databank en 

de functionaliteit ervan verhogen en op die manier de realisatie ondersteunen van de 

doelstellingen inzake publiekswerking en valorisatie.  

Deze actiepunten en de initiatieven inzake vorming worden in verhouding tot de 

mogelijkheden opgenomen en in de jaarplannen vertaald. Onder de centra die instaan 

voor de realisatie van Archiefbank word de volgende werkafspraak gehanteerd inzake 

opvolging van actiepunten:  

o Coördinatie: Amsab – Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

o Technisch beheer: KADOC-KULeuven. 

o Vorming: ADVN. 

o Publiekswerking (& website): Liberaal Archief.  

 

- een tweede groeiscenario voorziet in een groeipad waarbij de coördinerende taken 

gedeeltelijk en stapsgewijs geconsolideerd worden binnen de structuur van de vzw 

Archiefbank. Dit is een garantie met het oog op de continuïteit van het project en moet 

gezien worden als een opstap naar een volgende beleidsperiode. De graduele verhoging 

van de beschikbare middelen met 100.000 € in twee stappen (50.000 € in 2009 en 

eenzelfde bedrag in 2011) moet een verhoging van de personeelsinzet mogelijk maken.  

Ook in dit scenario blijft de gegevensinvoer het belangrijkste actiepunt met dien 

verstande dat er in die richting een bijkomende inspanning mogelijk wordt, in verhouding 

tot de vrijgekomen ruimte ten gevolge van de opname van coördinerende taken op het 

niveau van de overkoepelende vzw.  

Zo kan er worden ingezet op een versnelde manuele invoer door 

Archiefbankmedewerkers van een potentieel aan gegevens dat door de participanten 

werd aangemeld maar tot nu toe niet wordt ingevoerd. Ook de opvolging van de import 

vanuit andere databanken met het vervolledigen en afwerken van de automatisch 

gegenereerde archiefsteekkaarten krijgt meer mogelijkheden. Met de eigen aanpak van 

deze arbeidsintensieve taken kan een structurele zwakte van Archiefbank worden 

opgevangen. 

In dit scenario kan een jaarlijkse stijging van het aantal geregistreerde bestanden met 

gemiddeld 1.000 eenheden beoogd worden, terwijl de aandacht ook naar een 

doorgedreven intensieve kwaliteitscontrole van de gegevensinvoer kan gaan. Daarnaast 

kan een bijkomende inspanning geleverd inzake vorming en publiekswerking. De 
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werkverdeling tussen de centra met betrekking tot de opvolging van de verschillende 

actiepunten blijft in dit scenario ongewijzigd. 

De coördinerende taken die op het niveau van de koepel terechtkomen, spitsen zich toe 

op een goede zakelijke leiding en bestuurlijke organisatie en de uitbouw van Archiefbank 

als expertisecentrum inzake registratie samen met de profilering van Archiefbank als 

partner in internationale netwerken. 

 

Concreet worden in dit groeiscenario de formuleringen van volgende operationele 

doelstellingen inzake gegevensinvoer aangepast: 

 

OD 1.2 Jaarlijks stijgt het aantal bewaarplaatsen waarvan er archiefbestanden zijn 

geregistreerd met gemiddeld 100 eenheden. 

 

OD 1.3 Jaarlijks stijgt het aantal geregistreerde bestanden met gemiddeld 1.000 

eenheden. 

 

OD 2.3 Minimum 75% van de beschrijvingen in de databank biedt meer informatie dan de 

(verplichte) basisgegevens. 

 

OD 2.4 Minimum 50% van de beschrijvingen bevat een online link naar andere 

informatiebronnen en zoeksystemen. 

 

Terwijl volgende strategische doelstellingen met grotere nadruk kunnen worden ingevuld: 

 

SD 3 In samenwerking met andere erfgoedorganisaties verzorgt Archiefbank vorming 

en sensibilisering van bepaalde doelgroepen rond het beheer en de registratie van 

private archieven. 

SD 7 Archiefbank is partner in internationale netwerken. 

SD 8 Archiefbank vzw investeert in een goed werkende bestuurlijke organisatie en staat 

in voor een goede zakelijke leiding conform de bepalingen van het 

erfgoeddecreet. 
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Middelen en mensen 2009-2012 

De supplementaire operationele doelstellingen van het voorgestelde groeiscenario worden in 

deze samenvattende tabel cursief aangeduid. 

 

Strategische doelstelling 1 

Archiefbank is het centrale Vlaamse register voor private archieven, gefinancierd, ondersteund en erkend 

door de Vlaamse Gemeenschap. 

 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel logistiek financieel 

1.1 Jaarlijks wordt de 

integratie van een 

archiefdatabank van 

een grote partner 

gerealiseerd 

Matching van de 

gegevensvelden van 

de databanken en 

data-import in 

samenwerking met 

de partner 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Software 

(bijkomende) 

Loonkost 

 

Jaarlijks 

 

Opbouw Archiefbank 

door koppeling met 

bestaande 

archiefdatabanken 

1.2 Jaarlijks stijgt het aantal 

bewaarplaatsen 

waarvan er 

archiefbestanden zijn 

geregistreerd met 

gemiddeld 50  (100) 

eenheden 

Opmaak 

prospectieplanning, 

contactname en 

(opvolging van) 

gegevensinvoer 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Verplaatsingen Loonkost 

 

Jaarlijks 

 

Aangroei databank 

Aantal participanten 

1.3 Jaarlijks stijgt het aantal 

geregistreerde 

bestanden met 

gemiddeld 500 (1.000) 

eenheden 

ISAD-conforme 

invoer (of 

begeleiding 

daarvan) 

Archivaris 

Informaticus 

(Coördinator) 

Computers Loonkost 

 

Jaarlijks Aangroei databank 

Aantal 

archiefsteekkaarten 

1.4 Minimum 75% van de 

geregistreerde 

bestanden is 

vrijgegeven voor de 

publiekscatalogus 

Opvolging 

gegevensinvoer 

Archivaris 

Informaticus 

(Coördinator) 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Beschikbaarheid voor 

het publiek 

Verhouding databank 

/ OPAC 
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1.5 Archiefbank is bekend 

bij alle 

erfgoedorganisaties in 

Vlaanderen 

Publiekswerking 

door middel van 

website, nieuwsbrief, 

folder, 

demonstraties, 

presentaties, 

workshops. 

Coördinator 

Archivaris 

Lay-out, 

webdesign, 

laptop, beamer 

Loonkost 

 

Vóór 

2012 

Bekendmaking van 

Archiefbank in de 

erfgoedsector en 

stimuleren participatie 

1.6 Alle  erkende 

erfgoedinstellingen en 

projecten gesubsidieerd 

door de Vlaamse 

Gemeenschap kennen 

Archiefbank Vlaanderen 

en participeren in de 

databank als zij private 

archieven beheren of in 

kaart brengen 

Coördinator 

Archivaris 

Lay-out, 

webdesign, 

laptop, beamer 

Loonkost 

 

Vóór 

2012 

Aangroei & opnemen 

rol van centrale 

erfgoeddatabank 

Aantal participanten 

en archiefsteekkaarten 

1.7 De relaties met 

partner(s) bij de 

opbouw van een 

Vlaams centraal register 

van erfgoedcollecties 

zijn vastgelegd in 

overeenkomsten 

Opmaak en 

ondertekening 

protocollen mbt 

samenwerking 

Coördinator 

 

Kantoor- 

meubilair, 

bureelbe-

nodigdheden, 

communicatie-

middelen 

 

Loonkost 

 

Continu Aantal afgesloten 

samenwerkings-

protocollen 

1.8 Eventuele initiatieven 

inzake de registratie 

van publieke archieven 

worden opgevolgd met 

het oog op het afsluiten 

van 

samenwerkingsakkoord

en met actoren in de 

publieke sector. 

Overleg met 

partner(s) in de 

publieke sector 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Vóór 

2012 

Onderzoek naar de 

mogelijkheden tot 

samenwerking 

1.9 Archiefbank benadert 

jaarlijks minstens één 

sectorspecifieke koepel 

om participanten te 

werven 

Organisatie vorming 

in overleg met 

koepelorganisatie 

Coördinator 

Archivaris 

Laptop, beamer, 

vergaderzaal, 

folder, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Jaarlijks Diversificatie aanbod 

in de databank 

Aard participanten 

Strategische doelstelling 2 

De webdatabank is een kwalitatief hoogstaand en gebruiksvriendelijk instrument. 

 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 
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OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel logistiek financieel 

2.1 Participanten leveren 

hun gegevens aan 

volgens de 

kwaliteitsnormen van 

Archiefbank 

Plaatsbezoeken, 

overleg, 

communicatie, 

vorming, 

kwaliteitscontrole 

Coördinator 

Archivaris 

Verplaatsingen, 

communicatie- 

middelen 

Loonkost 

 

Continu 

 

Implementatie ISAD 

Kwaliteit databank 

 

2.2 De databank is voor 

iedere gebruiker zonder 

vorming of extra hulp 

bruikbaar 

Screening 

invoermodule, 

evaluatie, 

implementatie 

aanpassingen 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

 

- Loonkost 

 

Vanaf 

2009 

Gebruiksvriendelijke 

databank 

 

2.3 Minimum 50% (75%) 

van de beschrijvingen 

in de databank biedt 

meer informatie dan de 

(verplichte) 

basisgegevens 

Overleg, 

communicatie, 

gegevensinvoer 

opvolgen of zelf 

realiseren 

Coördinator 

Archivaris 

 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Kwaliteitsvolle 

databank 

Aantal uitgebreide 

fiches 

2.4 Minimum 30% (50%) 

van de beschrijvingen 

bevat een online link 

naar andere 

informatiebronnen en 

zoeksystemen 

Overleg, 

communicatie, 

gegevens (laten) 

invoeren en 

controleren 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Performante databank 

Aantal links 

2.5 Participanten 

actualiseren minstens 

tweejaarlijks hun 

archievenoverzicht in 

Archiefbank of 

bevestigen de juistheid 

van de gegevens 

Organisatie van een 

tweejaarlijkse 

gegevensupdate: 

participanten 

contacteren en 

opvolgen 

Coördinator 

Archivaris 

 

Kantoor- 

meubilair, 

bureelbe-

nodigdheden, 

communicatie- 

middelen 

Loonkost 

 

Continu Up-to-date gegevens 

Aantal geactualiseerde 

steekkaarten 

 

Strategische doelstelling 3 

In samenwerking met andere erfgoedorganisaties verzorgt Archiefbank vorming en sensibilisering van 

bepaalde doelgroepen rond het beheer en de registratie van private archieven. 
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 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel logistiek financieel 

3.1 Drie à vier maal per jaar 

krijgen doelgroepen 

een elektronische 

nieuwsbrief 

Redactie 

nieuwsbrief, opmaak 

en onderhoud 

mailinglist 

Coördinator 

Archivaris 

 

Mailserver, 

mailingslist 

 

Loonkost 

 

Jaarlijks Betrokkenheid brede 

publiek 

Aantal en kwaliteit van 

de nieuwsbrieven 

3.2 Archiefbank stimuleert 

het geven van vorming 

rond archiefbeheer 

door steunpunten en 

koepelorganisaties 

Inhoudelijke 

invulling 

vormingsactiviteiten 

archiefbeheer 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer Loonkost 

 

Continu Sensibiliseren ivm 

archiefproblematiek 

3.3 Archiefbank leidt alle 

nieuwe participanten 

op in het omgaan met 

de databank 

Presentaties, 

workshops 

gegevensinvoer 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer Loonkost 

 

Continu Stimuleren tot actieve 

participatie en 

kwaliteitsvolle 

gegevensinvoer 

3.4 Jaarlijks is er een 

praktijksessie over 

invoeren in Archiefbank 

in de opleiding 

archivistiek en 

hedendaags 

documentbeheer 

Gastcollege Coördinator 

 

Laptop, beamer Loonkost 

 

Jaarlijks Brede bekendmaking 

van Archiefbank en 

stimuleren participatie 

3.5 Archiefbank is een 

aanspreekpunt voor 

vragen rond 

archiefzorg, die 

verband houden met 

het verzamelen van 

gegevens over 

archieven en het 

registreren 

Opvolging mailbox 

en partner in 

vraagbaak 

koepelorganisaties 

Coördinator 

Archivaris 

 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

 

Continu Sensibiliseren ivm  

archiefproblematiek 

Stimuleren tot 

participatie 

3.6 Samen met de 

steunpunten 

organiseert Archiefbank 

jaarlijks minstens twee 

workshops voor 

verschillende potentiële 

participanten 

Organisatie 

workshops 

gegevensinvoer in 

samenwerking met 

de steunpunten 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer Loonkost 

 

Jaarlijks Stimuleren tot actieve 

participatie en 

kwaliteitsvolle 

gegevensinvoer 
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Strategische doelstelling 4 

Archiefbank bevordert de valorisatie van het Vlaamse private archivalische erfgoed.  

 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel Logistiek financieel 

4.1 Websites van 

beroepsverenigingen 

en 

onderzoekseenheden 

bevatten links naar 

Archiefbank Vlaanderen 

Screening en linking 

in overleg 

Coördinator 

Archivaris 

 

- Loonkost 

 

Continu Brede bekendmaking 

van Archiefbank 

4.2 Archiefbank organiseert 

jaarlijks 

kennismakingssessies in 

de opleidingen 

geschiedenis 

Presentatie nav 

gastlessen 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer Loonkost 

 

Jaarlijks Brede bekendmaking 

van Archiefbank en 

stimuleren participatie 

4.3 De aanpak van de 

publieksgerichte en 

wetenschappelijke 

valorisatie wordt in 

samenspraak met de 

onderzoekswereld 

uitgetekend 

Rapportering stand 

van zaken en 

bepalen strategie 

ivm valorisatie in de 

Stuurgroep en via 

andere fora 

Coördinator 

Archivaris 

 

Vergaderzaal 

 

Loonkost 

 

Continu Brede bekendmaking 

en relevantie van 

Archiefbank voor 

onderzoek aangeven 

4.4 Archiefbank publiceert 

regelmatig een 

overzicht van de stand 

van zaken in 

vaktijdschriften in 

binnen- en buitenland 

Bijdragen, artikels Coördinator 

Archivaris 

 

Computers Loonkost 

 

 

Jaarlijks Sensibiliseren ivm 

archiefproblematiek 

Brede bekendmaking 

en stimuleren 

participatie 

Strategische doelstelling 5 

Archiefbank is bekend bij een breed publiek. 
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 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel Logistiek financieel 

5.1 Met het oog op de 

verankering van een 

brede publiekswerking 

wordt structureel 

samengewerkt met 

erfgoedactoren 

(Steunpunt, 

koepelorganisaties, 

convenanten) 

Samenwerking met 

steunpunten, 

koepelorganisaties 

en convenanten in 

samenwerkingsprot

ocol vastleggen 

Coördinator 

 

Verplaatsingen, 

communicatie- 

middelen 

Loonkost 

 

Continu Inbedding van de 

werking van 

Archiefbank in de 

brede erfgoedsector 

5.2 De websites van de 

organisaties en 

steunpunten in de 

erfgoedsector bevatten 

vaste links naar de 

website van 

Archiefbank en 

omgekeerd 

Screening van het 

brede erfgoedveld 

en opvolging van de 

linking 

Coördinator 

 

- Loonkost 

 

Continu Inbedding van de 

werking van 

Archiefbank in de 

brede erfgoedsector 

5.3 Archiefbank presenteert 

zijn werking op 

publieksevenementen 

via zoveel mogelijk 

erfgoedinstellingen 

Deelname aan 

publiekevenemen-

ten zoals 

Erfgoeddag. 

Organisatie 

Adviesraad 

Archiefbank 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer, 

vergaderzaal 

Loonkost 

 

Jaarlijks Brede bekendmaking 

van Archiefbank en 

stimuleren participatie 

5.4 Jaarlijks realiseert 

Archiefbank in 

samenwerking met 

andere organisaties een 

gerichte 

publiciteitscampagne 

voor één doelgroep 

Aankondiging, 

oproep op 

website(s), folder, 

referaat, 

demonstratie 

Coördinator 

Archivaris 

 

Laptop, beamer, 

vergaderzaal, 

Folder 

Loonkost 

 

Jaarlijks Brede bekendmaking 

van Archiefbank en 

stimuleren participatie 

Strategische doelstelling 6 

Archiefbank is het expertisecentrum in Vlaanderen wat betreft de registratie van private archieven. 
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 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel Logistiek financieel 

6.1 Archiefbank is het 

platform in Vlaanderen 

voor 

gegevensuitwisseling 

op verschillende 

niveaus 

Deelname aan, 

organisatie van 

overleg en 

samenwerking 

Coördinator 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Archiefbank stimuleert 

samenwerking en 

fungeert daarin als 

kruispunt 

6.2 Archiefbank publiceert 

wanneer opportuun 

geacht, maar zeker op 

het einde van de 

beleidsperiode een 

analyse van de 

verzamelde informatie 

voor beleidsmakers op 

verschillende niveaus 

en steunpunten 

Publicatie van 

rapporten met 

status quaestionis 

privaat-rechtelijke 

archieven 

Coördinator 

Archivaris 

 

Kantoor- 

meubilair, 

bureelbe-

nodigdheden, 

communicatie- 

middelen, lay-

out & print 

Loonkost 

 

Ten 

laatste in 

2012 

Opmaak status 

quaestionis inzake 

privaat-rechtelijk 

archief als 

beleidsinstrument 

6.3 Medewerkers van 

Archiefbank 

participeren in 

beleidsvoorbereidende 

platforms 

Deelname aan 

overleg en 

vergaderingen 

Coördinator 

Archivaris 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Mee sturing geven aan 

het beleid vanuit 

archiefexpertise 

6.4 Archiefbank adviseert 

over registratie en het 

verzamelen van 

gegevens over 

archieven 

Website, mailbox, 

vormingsactiviteiten 

Coördinator 

Archivaris 

 

Communicatie 

(via mail, 

telefoon), 

website, laptop 

& beamer 

Loonkost 

 

Continu Archiefbank fungeert 

referentiepunt inzake 

archiefregistratie 

6.5 Archiefbank is partner 

in de groep die een 

centrale 

trefwoordenlijst voor de 

erfgoedsector opstelt 

Participatie in het 

project tot opmaak 

van een centrale 

thesaurus 

Coördinator 

Archivaris 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Vanaf 

2009 

Centrale thesaurus 

voor de erfgoedsector 

Strategische doelstelling 7 

Archiefbank is partner in internationale netwerken.  
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 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 

 personeel Logistiek financieel 

7.1 Archiefbank is de 

(Vlaams/Belgische) 

schakel in overzichten 

van private archieven 

op Europees en 

mondiaal niveau 

Participatie in 

initiatieven op 

Europees en 

mondiaal vlak: 

overleg, 

vergaderingen en 

praktische realisatie 

Coördinator 

 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Vanaf 

zodra een 

dergelijk 

initiatief 

operatio-

neel is 

Internationale 

dimensie toevoegen 

aan de werking 

7.2 Archiefbank is een 

potentiële partner voor 

een portaalsite die de 

heuristiek op Europese 

schaal bevordert 

Opnemen van een 

actieve rol met het 

oog op het opzetten 

van een dergelijk 

initiatief 

Coördinator 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Vanaf 

zodra een 

dergelijk 

initiatief 

operatio-

neel is 

Plaats opnemen als 

archiefdatabank in de 

Europese ruimte 

7.3 Archiefbank neemt deel 

aan Europese 

samenwerking om alle 

voor de werking 

relevante Europese 

wetgeving op te volgen 

Opvolgen van de 

materie door 

deelname aan 

overlegfora. 

Aantrekken van 

externe expertise 

Coördinator 

Archivaris 

 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu Mogelijk juridische 

obstakels voor de 

werking in overleg 

aanpakken 

7.4 Medewerkers van 

Archiefbank wisselen 

expertise uit met 

buitenlandse partners 

Deelname aan 

overleg, 

vergaderingen en 

congressen 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Verplaatsingen, 

communicatie 

(via mail, 

telefoon) 

Loonkost 

 

Continu De ontwikkelingen 

binnen het werkterrein 

volgen met oog op 

verdere ontwikkeling 

Strategische doelstelling 8 

Archiefbank vzw investeert in een goed werkende bestuurlijke organisatie en staat in voor een goede 

zakelijke leiding conform de bepalingen van het erfgoeddecreet. 

 ACTIES, INSTRUMENTEN EN MIDDELEN TIMING, EFFECTEN EN INDICATOR 

OPERATIONELE 

DOELSTELLING 

acties en 

instrumenten 

middelen* timing beoogde effecten en 

indicatoren 
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 personeel Logistiek financieel 

8.1 Archiefbank organiseert 

haar bestuurlijk niveau 

op een efficiënte 

manier 

Vergaderingen 

Algemene 

Ledenvergadering, 

Raad van Bestuur 

Coördinator 

Archivaris 

 

Vergaderruimte 

 

Loonkost 

 

2009 Samenstelling van een 

geëngageerd bestuur 

8.2 Archiefbank staat in 

voor een goede interne 

zakelijke leiding 

conform de bepalingen 

van het erfgoeddecreet 

Vergaderingen 

Technische 

Werkgroep 

Coördinator 

Archivaris 

Informaticus 

Communicatie, 

document 

sharing, 

vergaderruimte 

 

Loonkost 

 

 

Continu Jaarplan & begroting, 

jaarverslag en 

financieel verslag 

8.3 De werking van 

Archiefbank 

beantwoordt aan de 

eisen van kwaliteitszorg  

Vergaderingen 

Technische 

Werkgroep 

Coördinator 

Archivaris 

Communicatie, 

document 

sharing, 

vergaderrruimte 

 

Loonkost 

 

 Implementatie van 

kwaliteitszorg 

 

 

* Exclusief de noodzakelijke ICT-apparatuur (servers) en software voor de architectuur van de 

databank. 
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           bijlage 1 

Statuten van Archiefbank Vlaanderen vzw 
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           bijlage 2 

Samenstelling Raad van Bestuur en Algemene Vergadering Archiefbank Vlaanderen vzw 
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           bijlage 3 

Functieomschrijvingen personeel Archiefbank Vlaanderen vzw 

Takenpakket coördinator Archiefbank Vlaanderen 

1. Rapportering en algemene coördinatie  

- Opmaken en doorsturen van agenda en uitnodigingen, het opmaken van de 

vergaderingverslagen* en de opvolging van de beslissingen van de diverse bijeenkomsten. 

- Voorbereiding stuurgroepvergaderingen 

- Organisatie en voorbereiding Adviesraad*  

- Redactie van het jaarverslag & financiële afrekening 

- Redactie van jaarplan & begroting 

- Ontwikkelen samenwerkingsverbanden (beroepsverenigingen, onderzoekseenheden, 

internationale organisaties). 

- Afhandeling administratieve correspondentie (brieven & mails) en telefoons 

- Redactie rapport met analyse van de problematiek van de privaatrechtelijke archieven* 

- Participatie in beleidsvoorbereidende platforms 

- Fungeren als platform voor gegevensuitwisseling op verschillende niveaus* 

- Profileren als Belgische schakel in overzichten van private archieven op Europees en 

mondiaal vlak 

- Uitwisseling van expertise met buitenlandse collega’s 

- Deelname aan samenwerking om alle voor de werking relevante wetgeving op te volgen 

(ook op Europees vlak) 

- Optreden als potentiële partner voor een portaalsite die de heuristiek op Europese schaal 

bevordert 

 

2. Databank 

- Overleg met de informaticus  ivm het onderhoud en de verfijning van de databank (incl. 

invoermodule en OPAC)* 

- Begeleiding van de eenmalige input van gegevens en/of synchronisatie met externe 

databanken* 

- Nazorg gegevensoverdracht (archiefsteekkaarten, authority records): coördinatie van de 

‘opkuis’ van de geïmporteerde data* 

- Opvolgen ontwikkeling internationale standaarden (ISAD, ISAAR, ISDIAH, …)* 

- Databeheer*:  

o algemeen (centraal beheer, onderhoud en opvolgen problematiek) 

o bewaarplaatsen (afsluiten overeenkomst met Vlabidoc) 

o trefwoorden (partner in opmaak centrale trefwoordenlijst voor de erfgoedsector) 

o andere  

- Onderzoek van de mogelijkheid tot opname van publieke archieven* 

 

3. Gegevensinvoer 

- Prospectie in de brede erfgoedsector: dmv netwerking en gerichte contactname 

- Opstellen van een actieplan voor de benadering van het veld  

- Realisatie van een gedeelte van de gegevensinvoer (manueel)* 

- Opvolging aanmeldingen (via de website)* 

- Opvolging van wat door participanten zelf wordt ingegeven met kwaliteitscontrole* 

- Actueel houden van de informatie: planning, coördinatie en communicatie van de 

gegevensupdate (tweejaarlijks)* 

- Redactie handleiding gegevensinvoer* 
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4. Publiekswerking 

- Beheer website: redactie van teksten* voor de verschillende regelmatig te vernieuwen 

rubrieken (vademecum, podium, archief in de kijker, …), linking door  websites in de 

erfgoedsector naar Archiefbank 

- Redactie /onderhoud helppagina’s OPAC* 

- Helpdesk: doorverwijzen van vragen mbt archiefzorg, adviesverstrekking ivm registratie en 

verzamelen van gegevens over archieven* 

- Nieuwsbrief: coördinatie redactie (drie à vier maal per jaar)*  

- Projectpresentaties* 

- Demonstraties gegevensinvoer 

- Praktijksessie voor invoeren in Archiefbank voor de studenten Archivistiek 

- Organisatie kennismakingssessies in de opleiding Geschiedenis 

- Publicaties in vaktijdschriften, e.a.*  

- Aanwezigheid op publieksevenementen* 

- Benadering van sectorspecifieke koepels met oog op participatie 

- Vorming: organisatie workshops, opleidingsessies (i.s.m. steunpunten en 

koepelorganisaties)* 

- Opmaak en distributie folder* 

 

* In samenspraak en met behulp van de archiefbankmedewerkers 

 

Takenpakket medewerker Archiefbank Vlaanderen 

1. Rapportering en algemene coördinatie  

- Opmaken van de vergaderingverslagen (in beurtrol) en mede de beslissingen van de 

diverse bijeenkomsten opvolgen. 

- Organisatie Adviesraad  

- Redactie rapport met analyse van de problematiek van de privaatrechtelijke archieven 

- Fungeren als platform voor gegevensuitwisseling op verschillende niveaus 

 

2. Databank 

- Overleg met de informaticus  ivm het onderhoud en de verfijning van de databank (incl. 

invoermodule en OPAC). 

- Begeleiding van de eenmalige input van gegevens en/of synchronisatie met externe 

databanken 

- Nazorg gegevensoverdracht (archiefsteekkaarten, authority records): coördinatie van de 

‘opkuis’ van de geïmporteerde data 

- Opvolgen ontwikkeling internationale standaarden (ISAD, ISAAR, ISIAH, …) 

- Databeheer: 

o algemeen (centraal beheer, onderhoud en opvolgen problematiek) 

o bewaarplaatsen 

o trefwoorden 

o andere  

- Onderzoek van de mogelijkheid tot opname van publieke archieven 

 

3. Gegevensinvoer 

- Realisatie van een gedeelte van de gegevensinvoer (manueel) 

- Invoer aanmeldingen (via de website) 

- Opvolging van wat door participanten wordt ingegeven met kwaliteitscontrole 

- Actueel houden van de informatie: gevensupdate (tweejaarlijks) opvolgen 

- Redactie handleiding gegevensinvoer 
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4. Publiekswerking 

- Beheer website: redactie van teksten voor de verschillende regelmatig te vernieuwen 

rubrieken (vademecum, podium, archief in de kijker, …), linking door  websites in de 

erfgoedsector naar Archiefbank 

- Redactie /onderhoud helppagina’s OPAC 

- Helpdesk: doorverwijzen van vragen mbt archiefzorg, adviesverstrekking ivm registratie en 

verzamelen van gegevens over archieven 

- Nieuwsbrief: redactie bijdragen (drie à vier maal per jaar)  

- Publicaties in vaktijdschriften, e.a.  

- Aanwezigheid op publieksevenementen 

- Vorming: deelname aan de organisatie van workshops, opleidingsessies (i.s.m. 

steunpunten en koepelorganisaties) 

- Distributie folder 

 

Takenpakket informaticus Archiefbank Vlaanderen 

1. Rapportering en algemene coördinatie  

- Profileren als Belgische schakel in overzichten van private archieven op Europees en 

mondiaal vlak (technisch luik). 

- Uitwisseling van expertise met buitenlandse collega’s 

 

2. Databank 

- Onderhouden webdatabanken (Oracle) 

- Programmatie in PL/SQL 

- Onderzoek naar nieuwe Oracle modules 

- Creatie nieuwe interfaces voor specifieke gebruikers 

- Lanceren gevorderde SQL-queries voor eindgebruikers 

- Databaseanalyse 

- Overleg ivm het onderhoud en de verfijning v/d databank (incl. invoermodule en OPAC) 

- Voorbereiding en begeleiding van de eenmalige input van gegevens en/of synchronisatie 

met externe databanken (Archeion, Pallas, Agrippa, E-Floris, …) 

- Nazorg gegevensoverdracht (archiefsteekkaarten, authority records): coördinatie van de 

‘opkuis’ van de geïmporteerde data* 

- Opvolgen ontwikkeling internationale standaarden (ISAD, ISAAR, ISIAH, …) 

- Databeheer:  

o algemeen (centraal beheer, onderhoud en opvolgen problematiek) 

o bewaarplaatsen (afsluiten overeenkomst met Vlabidoc) 

o trefwoorden (partner in opmaak centrale trefwoordenlijst voor de erfgoedsector) 

o andere  

- Invulling van het technische luik in het kader van een onderzoek van de mogelijkheid tot 

opname van publieke archieven 

 

3. Gegevensinvoer 

- Uitvoeren van queries met oog op de tweejaarlijkse gegevensupdate. 

 

4. Publiekswerking 

- Website: technisch beheer 

- Technische opvolging document sharing TW 

- Technische opvolging mailings (mailserver, mailinglijsten)   

- Assistentie bij onderhoud helppagina’s OPAC 


